
nacht van de eerste lentedag • . • . H~ 
heeft gehoorzaamd! • Wat móet je dan 11 
Gedenken wij hem in ons gebed. Tony 
zou het niet anders wensen! 

Onze Vader 

Uit dankbaarheid voor Uw medeleven en 
ter gedachtenis aan hem. 

K. de Beer-Adams 
kinderen en kleinkinderen. 



In dankbare herinnering aan mijn lieve 
man, onze goede vader, schoonvader 

en opa 

Antonius de Beer 
echtgenoot van Klärchen Adams. 

Hij werd geboren op 1 maart 1921 te Am· 
sterdam. Gesterkt door het H. Sacrament 
der zieken. overleed hiJ na een moeizaam en 
zeer geduldig gedragen lijden op 21 maart 
1989 te Glanerbrug. 
Z11n lichaam hebben wij na de eucharis
tlevienng ter ruste gelegd op de r k. Wes
terbegraafplaats te Enschede op 24 maart. 
Ru1m 37 )aar was hij gelukkig getrouwd. 
Het huweliJk werd gezegend met 3 kin
deren, die op hun beurt hun tot gelukkige 
grootouders maakten van 5 kleinkinderen. 

Tony had een jeugdperiode, waarin hij 
helaas niet de liefde ontving, waarop hij 
recht had. 
Na_ een moei11jke oorlogstijd, waarin hij in 
Duitsland te werK gesteld werd, scheid
d~n 4 lange jaren hem van degene, die 
hiJ daar had leren kennen en die later z1jn 
inniggeltelde vrouw Klärchen zou worden. 
H1j gaf haar een bijzonder gevoel van ge
borgenheid. 
Tony bekleedde tijdens een groot deel van 
zijn leven diverse functies in tal van so-

ciaal·maatschappelijke, kerkelijke en po
litieke verenigingen. 
Samen met zijn vrouw en 3 kinderen wist 
hiJ aan iedere situatie het hoofd te bieden, 
zonder ZiJn fijngevoeligheid voor humor te 
verliezen. Door zijn humor wist hij zijn 
leven lang, zelfs tot aan z1jn sterfuur toe, 
een ander te bemoedigen. 
De laatste 10 jaar van zijn leven liet zijn 
lichaam hem steeds meer in de steek. 
Zelf klaagde hij nooit!! 
Tony bezat de gave van het luisteren naar 
mensen; vooral het lu1steren ,.achter de 
woorden"! 
H1j was een zeer verstandig, stil en be
scheiden man, die observeerde, dacht, 
doorzag en pas daarna sprak. 
Punctueel en eerliJk als hij was, straalde 
hij van nature gezag uit H1j wist, waar 
nodig, te relativeren en lotgevallen te ac. 
cepteren. "Als het niet kan, zoals het 
moet, moet het maar, zoals het kan!", 
waren onlangs nog zijn woorden. 
Tony was een man van de details ! Een 
vraagbaak voor ieder, die iets wilde weten. 
Een datum, een gebeurtenis; hij had het 
bijgehouden! 
Een groot man uit het leven van velen, 
laat zich niet samenpakken op dit prentje. 
God sprak hem steeds aan. H1j besefte 
dan ook heel goed, wie hem riep in de 


