
Ter dankbare herinnering aan 

HERMANUS HENDRIKUS TÖNIS 

Gedurende zijn leven nam zijn gezin en 
belangrijke plaats in. Ma, de kinderen c, 
de kleinkinderen betekenden voor hem 
alles. Als zijn vrije tijd dat toel iet, knuts::1-
de hij voor hen van alles in elkaar. Toen 
de kinderen op eigen benen kwamen te 
staan en verder weg gingen wonen, ver
heugde hij zich altijd op een bezoek aan 
hen. 

Een aantal jaren geleden nam zijn leven 
een andere wending. Zijn werk, waarin 
hij veel plichtsbesef toonde en waarvoor 
hij zich erg verantwoordelijk voelde, kon 
hij om gezondheidsredenen niet meer ver
vullen. Al viel hem dat zwaar, toch heeft 
hij erg z'n best gedaan om z'n dagen 
zinvol te maken. Door zijn l iefde voor 
de natuur ging hij meer tuinieren, vissen 
en wandelen. De laatste maanden ging hij 
erg achteruit. Een week voor zijn overlijden 
hebben pa en ma samen erg genoten van 
'n paar dagen vakantie met een paar van 
hun kinderen en kleinkinderen. 

Voor hem zelf zijn we blij dat hij geen 
langere lijdensweg heeft gekregen. Wij 
allen zullen hem erg missen maar zijn 
dankbaar wat hij voor ons betekende. 
Moge zijn leven hier op aarde dat hij de 

laatste tijd steeds moeilijker kon aan
vaarden bij God, die de bron is van alle 
leven, weer opbloeien. 

Ik was oud, mijn armen en benen wilden 
niet goed meer mee. 
Jullie wereld was zo snel. 
Mijn oren waren verzwakt en doof van 
het lawaai. 
Mijn ogen waren niet meer zo helder. 
Ik zag niet alles meer. 
Ik heb nooit veel kans gehad om te 
studeren en jul/Je gebruikten zulke 
moeilijke woorden. 
Ik begreep ze niet altijd. 
Ik praatte graag over vroeger en vertelde 
soms twee keer hetzelfde. 
Het deed mij deugd als jullie vriendelijk 
waren en even tijd voor mij maakten. 

Voor Uw medeleven bij het overlijden van 
mijn dierbare man, onze zorgzame vader 
en lieve opa 

Hermanus Hendrikus Tönis 

geboren 14 februari 1913 en overleden op 
12 december 1983, zeggen wij U allen 
hartelijk dank. 
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Kinderen en kleinkinderen 




