


Ter herinnering aan 
Antonius Bernardus Derkink 

echtgenoot van Marie Schreijer 

Hij werd geboren op 11 maart 1915 en overleed op 7 december 2003. 
Op 11 december hebben we afscheid genomen. 

Toon is in 1915 geboren in 't Huttenveld, een kleine woongemeenschap tussen Beckum 
,-en Bentelo, waar hij de bijnaam "Hauwe Toon" kreeg . Hij groeide op als jongste in een 
gezin van 3 kinderen op de boerderij, waar zijn moeder reeds 2 jaar later er alleen voor 
kwam te staan. Dit in een tijd waarin je alleen door middel van hard werken en zuinig 
leven kon overleven. In 't Huttenveld leerde hij al op jonge leeftijd de kunst van jagen, 
strikken en stropen. Hij groeide op tussen de jeugd van Beckum, waar hij de lagere school 
heeft gevolgd. Omdat de financiële middelen in het gezin ontbraken, betekende dit geen 
mogelijkheid om te kunnen doorleren. Hij begon daarom op 13 jarige leeftijd als leerling 
timmerman bij zijn neef Pot en heeft daar de kneepjes van het vak geleerd. In die tijd 
voetbalde hij ook bij TVO, de club waar hij later altijd trots op is gebleven. Vaak vertelde 
hij de verhalen over hoe het leven in en rondom Beckum was tijdens de oorlog en hoe hij 
het dansen bij Ruppert in Delden heeft meegemaakt. 
Op het bevrijdingsfeest in Hengevelde heeft hij zijn latere vrouw, Marie voor het eerst 
ontmoet. In 1949 zijn ze getrouwd en zijn ze in Hengelo aan de Oude Postweg gaan 
wonen. Hij werkte toen bij Ribberink en daarnaast was hij veelvuldig bezig in zijn vrije tijd 
met zijn grote hobby, het timmeren. Dat hij daar de eigenschap van hard werken, die hij 
in zijn jonge jaren al had opgebouwd, ook in de praktijk liet zien was voor hem heel 
normaal. Hij kon prachtig werk afleveren met zijn gouden timmerhanden In zijn huwelijk 
kreeg hij twee kinderen, waarvan helaas Johan niet erg oud mocht worden. 

Dit was een harde klap voor hem, waar hij moeilijk over kon praten en dat hij alleen met 
hard werken kon verwerken. Het heeft zijn leven hierdoor wel behoorlijk beïnvloed, maar · 
daarover hoorde je hem nooit klagen. Naast het werken hield hij veel van kaarten, fietsen 
en van mooie tochten maken met hun Solex. Ook de vakanties naar het buitenland, vooral 
naar de bergen waren voor hem indrukwekkende uitstapjes, waar hij enorm van kon 
genieten Verder was hij trots om Opa te zijn van 4 kleinkinderen, waarvoor hij veel 
speelgoed en andere zaken heeft getimmerd. Op 62-jarige leeftijd mocht hij met de Vut, en 
toen kreeg hij veel vrije lijd waar hij vooral in het begin moeilijk mee kon omgaan. Hij werd 
door veel familie, kennissen en vrienden gevraagd voor vele timmerklussen die hij altijd 
met veel plezier heeft afgewerkt. Ook nam hij met zijn vrouw deel aan de vele kaart
avonden die bij diverse verenigingen in Hengelo georganiseerd werden. Hij ging er 
duidelijk alleen heen voor het plezier, maar trots was hij zeker als hij met een prijs thuis 
kwam. In zijn leven was Toon een onopvallend rustig persoon , die met weinig woorden 
kon genieten van het leven. Zo'n 5 jaar geleden toen hij van zijn fiets viel en daardoor zijn 
heup brak, kreeg hij problemen met zijn gezondheid. Het geheugen begon hem in de steek 
te laten en in eind 2002 kreeg hij een plaatsje op het Trivium. Alleen het verleden en 
hoogtepunten uit zijn leven kwamen in gesprekken nog aan de orde . Daar kon hij, 
ondanks zijn handicap, met Timmermans precisie over vertellen waardoor het begin van 
zijn leven een hernieuwd leven kreeg . De laatste weken kreeg hij opvallend veel 
problemen met het roken van zijn geliefde sigaar. Dit waren toch voortekenen voor het 
definitieve afscheid dat we nu van hem hebben moeten nemen. Toch kunnen wij met een 
goed gevoel terug kijken op wat hij betekent heeft voor zijn vrouw, gezin en kleinkinderen. 

Toon bedankt 
Wij danken U voor de manier, waarop U hebt meegeleefd. 

Marie, Dini, Gerard en kleinkinderen 


