
In dankbare herinnering aan 

Antoon Blenke 

echtgenoot van Marletje Stege 

H1j werd geboren op 29 april 1928 te Deurningen. 
HiJ 1s gestorven op 12 januari 1998 te Oldenzaal. 
Na de plechtig gezongen uitvaartviering hebben 
we hem begeleid naar het crematorium te Usselo 
op 17 januari 1998. Zijn urn zal worden bijgezet 
op het parochieel kerkhof te Deurningen. 

Antoon was zeer gehecht aan zijn huis en erf 1n 
"Boven• Deurnlngen aan het spoor. Hij is daar ge
boren en getogen en in 1957 getrouwd met ZIJn 
vrouw Marietje. In hun gezin mochten drie kinde
ren opgroeien. Voor hen was hij een zorgende en 
meelevende vader En later voor de kleinkinderen 
was hij een lieve opa. 

Hij hield van buiten zijn en zijn werk bij de Land
meetkundige D1enst van de Heidemij gaf hem daar 
volop gelegenheld toe. Al vroeg was zijn interesse 
gewekt voor de geschiedemsvan e1gen streek. Hij 
was dan ook jarenlang actief lid van de Heem
kundevereniging Weerselo. Urenlang kon hiJ daar
over vertellen en dat deed hij graag. Geweldig veel 
ansichtkaarten, kranten etc. heeft hij verzameld. 

Antoon hechtte waarde aan het katholieke geloof 
en de Iatijnse mis was hem dierbaar. Meer dan eens 
bezocht hij samen met ziJn vrouw de abdij 1n Ger
Ieve, waar de aandachtige sfeer hen aansprak. 
Maar evengoed stond hij open voor nieuwe ont
wikkelingen in de kerk. 

Hij was serieus, maar had ook een gevoel voor 
humor. Rondom het huis verzette hij veel werk. 
want alles moest prima voor elkaar zijn. Zijn eigen 
weg, de ''Kellendiek", heeft hij steen voor steen 
gelegd. Hij vroeg eigenlijk geen aandacht voor 
zichzelf en wilde ZIJn omgeving niet belasten met 
zijn eigen zorgen. 

Temidden van de hele familie heeft Antoon samen 
met zijn vrouw hun veertigjarig huwelijksfeest mo
gen vieren. Niemand kon vermoeden dat wij al zo 
snel afscheid van hem moesten nemen. Na één 
dag in het Ziekenhuis is Antoon gestorven. Hij is in 
de geschiedenis opgenomen. 

In zijn leven bere1sde hij vele wegen, 
nu heeft hij de Weg naar het Vaderhuis 

van God gevonden. 

Hartelijk dank voor a/Ie steun en medeleven rond .'Jet overlijden 
llan m11n t:e~e msn. onze pa en opa 

M.A. T. 81en•e-Srege 
Kmderen en kleinkinderen 


