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In dankbaarheid herdenken wij 

Antonius Everhardus Franciscus Bruggink 
"Toon" 

sinds 21 maart 2009 
weduwnaar van Diny Bruggink-Goorhuis 

Toon werd op 15 september 1932 te Zenderen 
geboren. Op 18 september 2009 is hij in het Medisch 

>· Spectrum Twente te Enschede onverwachts, in ons 
bijzijn en in alle rust, van ons heengegaan. Op 24 
september hebben we zijn lichaam, na een plechtig 
gezongen Uitvaartmis naar het crematorium te 
Almelo begeleid. Toon groeide op als jongste telg, op 
de ouderlijke boerderij "Kuupersboer" te Zenderen. 
Hij genoot hier van alles wat het boerenleven met 
zich mee bracht. In 1965 trouwde hij met zijn 
buurmeisje Diny, waarna ze samen gingen wonen 
aan de Beerninksweg te Borne. Na de lagere school 
ging Toon bij diverse werkgevers aan de slag. 
Waarna hij zeven jaren lang met veel plezier werkte 
bij de melkfabriek van de AKO. Om vervolgens een 
betrekking aan de gemeentewerf van Borne te 
aanvaarden. Hij vond het mooi om in de buitenlucht 
bezig te zijn en op de vrachtwagen te rijden. In zijn 
vrije tijd trok hij er vaak en graag op uit. Vele 
paardenconcoursen en diverse sportevenementen 
werden bezocht. Toon vond het altijd leuk om een 
kaartje te leggen en voetbal werd ook trouw via de tv 

gevolgd. Hij had altijd veel aandacht voor zijn tuin 
en zijn grasveld lag er altijd strak en gemaaid bij. De 
laatste jaren was zijn fysieke gesteldheid afgenomen 
en zijn uithoudingsvermogen verminderd. Hierover 
hoorde je hem wel eens klagen, maar hij kende dan 
zijn beperkingen en deed de zaken die hij nog wel 
kon doen. De verzorging van Diny vergde ook veel 
van hem. En het viel hem zwaar toen zij jongstleden 
maart overleed. Toch pakte hij geleidelijk aan de 
draad weer op, en genoot intens van de kleine 
dingen in het leven. Toon werd vader van zijn 
dochter, Ellen, en een hele trotse opa van zijn nu 
twee jarige kleinzoon Luc. Hij genoot van zijn 
onbevangenheid en deed niets liever dan 
donderjagen met hem. Het geloof heeft hem altijd 
veel houvast gegeven. Wekelijks werd de kerk trouw 
bezocht. Toon bezocht en ontving ook zelf graag 
mensen . Daags voordat Toon werd getroffen door 
een hartinfarct was hij het stralende middelpunt van 
zijn 77' verjaardag, en zorgde hij ervoor dat 
niemand ook maar iets te kort kwam. 

Hierbij willen wij jullie bedanken voor jullie 
aanwezigheid en medeleven van onze zorgzame 
vader en trotse opa. 

Ellen en Gilbert 
Luc 


