
Wilt in uw gebeden blijven gedenken 

Anton Herman in het Veld 
Hij werd geboren te Losser 14 december 1905. 
Zijn kerkelijk huweli1k sloot hi1 in Losser 27 juni 
1928 met 

Johanna Bouwman. 
Op 7 april 1979 was Toon erg ziek en ontving 
de ziekensacramenten in het Losserse ziekenhuis. 
Het had er de schijn van, dat hij zich onver · 
wachts goed herstelde. Hij werd later naar Z ie 
kenzorg in Enschede overgebracht en stierf daar 
buiten be,ekening, op oe feestdag van de H. An 
tonius van Padua. 13 juni 1979. HiJ werd begra· 
ven op het kerkhof van de Ma11a Geboorteparochie 
te Losser 16 Juni 1979. 

Met overtuiging kon Toon sp,eken over Zijn trou · 
we vrou'h, 211n 6 kinderen, z,jn t2 kleinkinderen 
en zelfs over zijn achterkleinkind. Voor zijn ge. 
zin en familie had hiJ alles over en als er toe
valltg iemand anders hulp nodig had, was Toon 
steeds bereid een helpende hand aan te reiken. 
H,1 was handig in het uitdenken van middelen. 
als de gewone situatie geen redding kon bieden, 
o.a. in de ootlogstijd. 
De buurtvereniging "de Straat" weet, dat hij meer 
dan 10 jaren zich heeft ingezet om geld en ver· 
en1g,ng zo goed mogelijk te . laten draaien". 
In de textiel was hij meer dan 40 jaren krassen, 
steller. Vanaf zijn 57ste jaar wero hij invalide · 
stoflongen. Klagen deed hij niet, kwam een paar 
keer in het ziekenhuis terecht en bleef ondanks 
alles: een eenvoudig man. 

H,j onderhield Gods geboden en voorschriften. 
"Dan zult gij met uw kinderen gelukkig zijn en 
lang leven op oe grond, die de Heer uw God u 
voor altijd schenkt". Deut 4.40. 

HHr, geef Toon de eeuw,ge rust. 

Voor uw blijken van medeleven en oelang
stelling, onoervonoen na het overil1den van 
mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa, 
tetu1gen wij u onze oprechte dank. 

J. ,n het Veld-Bouwman 
krnderen. behuwd-. klein
kinderen en achterkleinkind 




