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Blijven wij ons dankbaar hennneren 

TOONAARTS 

echtgenoot van 

DIEN DE LEEST 

HIJ IS geboren te Gerwen op 23 Januari 1926 en over
ledante Lieshout op 3 februan 1986. 
Op 6 februan was de U1tvaartd1enst 1n de kerk van St. 
Servaas te Lieshout. waarna begrafems op het kerk
hof van de paroch1e 

Je hebt geen woorden voor het gemiS en de grote 
leegte die er 1neens is als een ge efde door de dood 
wordt weggerukt. 
Dat IS onvoorstelbaar. Zeker nu Toon IS gestorven. 
HiJ had zo'n wezenlijke taak 1n het gez1n. HIJ was de 
grote steun voor ZIJn vrouw. 
HiJ hielp haar biJ alles. ZIJ was helemaa op haar man 
aangewezen. 
Toon deed alle huishoudelijke werkzaamheden. H1j 
zorgde dat alles keurig op orde was. Dat was ZIJn 
aard· rustig, nauwkeung en prec1es. 
Voor hen die achterblijven IS daarom de grote vraag: 
hoe verder? 
Toon was een opgewekte man d1e niet gauw biJ de 
pakken neerzat. 
Hij vertelde graag, vooral over ZIJn tijd 1n lnd1e. 

HIJ was gewoon bhJ met het leven zoals het hem gege
ven werd. HiJ stelde geen hoge eisen voor ZIChzelf 
HIJ was graag thUIS bij zijn vrouw en zijn kinderen. 
Dat maakte ZIJn geluk UJt. Hij hield van huiselijkheid 
Toon was een heel bezorgde vader, die echt met ZIJn 
k1nderen meeleefde en trots op hen was. HIJ was een 
vader d1e luisterde en goede raad gaf, een vriend. 
Toon kon goed met mensen overweg. Hij schikte zich 
gemakkelijk. 
Velen hebben 1n het hUIS onderdak gevonden. Dat 
gebeurde allemaal heel vanzelfsprekend. 
Z11n klemk1nd Max was een grote vreugde 1n Zijn leven. 
In deze kle1ne zag hiJ het leven verder gaan. 
Zeer zeker heeft hiJ met ZiJn vrouw geleefd vanuit een 
diep geloot. 
Gebed was een steun 1n hun leven. Nu staat levens
groot de vraag naar het waarom. Moge straks toch 
het geloof 1n het leven weer boven komen: Toon leeft 
bij zijn God, ZIJn Schepper en Vader. 
ZIJn eenvoud1ge maar goede en vruchtbare leven zal 
kracht geven om verder te gaan. Moge de herinnering 
aan ZIJn leven een st1lle vreugde ziJn. 

Voor uw medeleven en belangstelling zeggen wij u 
harteliJk dank. 

G Aarts - de Leest 
Kinderen en kle1nkmd 


