
Ter herinnering aan 

Toon Cox 

echtgenoot van Dina Maas 
weduwnaar van Kaatje Joppen 

Hij werd geboren op 19 november 1912 en 
overleed onverwacht op 20 januan 1982. 

Gemakkelijk was het leven van Toon niet. 
A l heel vroeg moest hij zijn vader missen 
en hij voelde zich verantwoordelijk voor 
zijn moeder en zusters. Daardoor kon hij 
pas laat met Kaatje Joppen trouwen. Ze 
schonk hem drie kinderen. Daarnaast na
men zij voor geruime tijd twee nichtjes op, 
die vroegt1jd1g hun moeder verloren. Lang 
heeft hun geluk niet mogen duren. In 1954 
stierf Kaatje en bleef Toon met drie kleme 
kinderen achter. Het was bewonderings
waardig hoe hij zich. gesteund door de 
familie , zijn talrijke vrienden en de buurt. 
voor wie hiJ altijd had open gestaan, door 
deze moeilijke periode heen sloeg. Zijn 
kinderen kwamen voor alles. In 1957 had 
hij een nieuwe moeder voor hen gevon
den, en samen met Di na Maas bouwde hij 
aan de toekomst van zijn gezin . Het was 
een gelukkig gezin waarin de kinderen 
liefde en geborgenheid vonden. Toen een 
van ZiJn zusters en haar man kort na elkaar 
overleden werd hun jongste kind liefdevol 
bij Toon en Oma opgenomen. 

Een na de ander verlieten Peter, Tonnie en 
Toos het gezin om een eigen leven op te 
bouwen. Maarvaak kwamen zij thuis, waar 
zij ook nadat zijn op eigen benen stonden, 
altijd liefde en vertrouwen vonden. Bij 
Toon stond de deur altijd open en nooit 
klopte iemand tevergeefs om hulp aan. 
Hij hield niet van uiterlijk betoon en voelde 
ZICh het meest op zijn gemak in zijn tuin. 
Hij was een mens met grote eerbied voor 
de natuur. 
Een paar dagen geleden verliet ook Leo 
zijn pleeggezin om een eigen gezin te 
stichten. Daarmee waren al le kinderen het 
huis uit. 
Binnenkort zou hij samen met zijn vrouw 
en zijn Kinderen het 25-jarig huwelijks
feest vieren, maar God besliste anders. 
Het heeft niet zo mogen zijn. Zijn aardse 
taak was volbracht 

Wij zullen altijd aan hem denken als een 
goed mens, een zorgzame man, een lief
devolle vader en een fiJne opa die enorm 
veel met zijn kleinkinderen op had. Zijn 
zachtmoedigheid en verdraagzaamheid 
zullen voor ons altijd een voorbeeld zijn. 

Voor de harteliJk belangstelling en de vele 
blijken van medeleven betoond bij het 
overlijden zeggen wij u hartelijk dank. 
Familie Cox-Maas 
Leo en Gertie van Lierop 


