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Fons Asschert 

Geboren op 12 mei 1943 

Gestorven op 30 november 2013 

De 11atzzur was zijn lust en z1j11 leven. 

Hij vo11d er de rust die wij 
hem 11iet ko11de11 geven. 

Fons was een man die zijn leven leefde op zijn 
manier. Een man die met hart en ziel 
ondernemer was, vasthoudend in dat wat hij 
deed, en een bedrijf opbouwde met alles wat in 
zijn vermogen lag . Fons was een toegankelijke 
man, waar hij kon hielp hij anderen. Hij was 
niet iemand die op de voorgrond trad, zijn 
aanwezigheid was vaak al voldoende. Fons was 
een trotse vader en opa. Trots op Mathijs met 
wie hij een goede band had. Samen konden 
vader en zoon genieten van de vakanties en 
vrije tijd samen en het kijken naar voetbal. 

Een vader die zijn zoon ondersteunde, maar 
hem ook leerde om dat wat je doet, met 
overgave te doen. Trots was Fons op Mats en 
Bente, hij had weinig woorden nodig om zijn 
liefde voor zijn kleinkinderen te uiten. Een 
groot deel van zijn leven wist Fons Ida aan zijn 
zijde, een relatie waarin twee mensen elkaar 
in balans wisten te houden. Maar ondanks 
dat er een einde kwam aan hun relatie bleven 
ze verbonden met elkaar, verbonden door de 
generaties die na hen kwamen. Fons vond rust 
in de natuur waar hij zo van hield. Hier was hij 
in zijn element, de rust en het vissen en jagen 
brachten hem de ontspanning die hij zo nodig 
had. 

Maar het leven is geen optelsom van 
gebeurtenissen om je geluk te vinden, soms 
raakt je hele leven in onbalans en is het uitzicht 
op geluk niet meer binnen bereik. 

Fons koos voor rust, een keuze die wij alleen 
maar kunnen accepteren en respecteren . 

Ida Lentelink 
Mathijs en Ellen 
Bente, Mats, .... 


