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In dankbare herinnering aan 

Antonius Hermanus (Antoon) Davina 

echtgenoot van 
Elisabeth Hassink 

Hij werd geboren op 11 februari 1930 te 
Oldenzaal. Op 19 oktober 1994 overleed 
Antoon thuis. Na de Eucharistieviering in de 
Mariakerk hebben wij afscheid van Antoon 
genomen en hem daarna begeleid naar het 
crematorium te Usselo. 

Lieve Antoon, 
wat voelen we ons overvallen door je onver
wachte heengaan. Hoe zwaar valt het te 
beseffen dat je er niet meer zult zijn en wat 
hadden we je nog graag in ons midden 
gehad. 
Voor mama was je een trouwe en zorgzame 
echtgenoot, veel lief en leed hebben jullie 
met elkaar gedeeld. Papa had z'n rare 
nukken ook wel soms. maar eigenlijk kon hij 
geen moment zonder mama. 

Mijn man, onze vader en opa was een levens
genieter, die zich niet snel opwond. Hij had een 
kalme uitstraling en kwam erg vertrouwelijk 
over op zijn medemensen. 
Antoon heeft altijd hard gewerkt voor zijn gezin, 
totdat hij een paar jaar geleden met de VUT 
ging. Hierdoor kreeg hij meer tijd voor zijn 
favoriete hobby: "de kippen·. Daar was hij erg 
trots op en je kon niet thuis komen of hij sprak 
er wel over. Spelletjes, zoals dobbelen en 
kaarten, mocht Antoon ook graag doen en hij 
daagde daar ook iedereen voor uit. Meestal 
won "die grijze• ook nog, en dat moest je dan 
dagen aanhoren. Zijn typische gevoel voor 
humor is bij velen bekend. 
Met heel veel plezier genoot "onze ouwe· van 
de auto, en samen met Elly reden ze overal 
naar toe. Zijn grootste trots is wel zijn klein
dochter Dainice. Zij had in Antoon een •echte• 
opa en zal hem missen als oppas. 
Antoon, we zijn dankbaar voor je wijze raad die 
ons deed nadenken om de goede beslissingen 
te nemen. Antoon zei altijd als er iets droevigs 
gebeurd was: "Hoe hard het ook klinkt, we 
moeten gewoon verder•. 
Wij danken u allen voor uw medeleven, 
belangstelling en troost bij het heengaan van 
mijn man, onze vader en opa. 
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