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Dankbare hennnering aan 

Antonlus Jacobus ven Deth 

echtgenoot van 

Elizabeth Maria Jozephina Bos 

eerder gehuwd geweest met 

Miena Getrutda TiJtnk 

Hij werd geboren te Neuenhaus (Did.) op 14 oktober 
1904 en overleed geheel onverwacht op 2 mei 1996. 
We hadden hem 6 met voor het laatst btJ ons tiJdens de 
viering van de H. Eucharistie in de St. Ntcolaaskerk te 
Denekamp en hebben hem daarna begraven op het 
parochieel kerkhof aldaar. 

Een lieve, bescheiden, rustige en eenvoudtge man, 
vader en opa is op hoge leeftijd van ons heengegaan. 
Hoewel wij wisten dat hij aan het etnd van zijn aards 
bestaan stond, kwam zijn sterven toch nog onver
wacht. 

Diezelfde morgen nog verzorgde hij zoals altijd zijn 
fluitende vogels en ·s avonds werd het tneens stil. We 
kunnen het ons moetlijk voorstellen hem hter met meer 
te ontmoeten. Hij, dte altijd voor anderen klaarstond en 
steeds dankbaar voor ieder attent gebaar, is niet meer 
bij ons. Veel liefde heeft hij ons gegeven, ntet alleen tn 
woord maar metterdaad. Heel zijn leven heeft hij hard 
gewerkt en ondanks zijn doofheld en slecht geztchts
vennogen van de laatste ttjd, bleef h11 tot ZIJn dood 
aktief. Een welbesteed leven is nu afgesloten. Jammer 
mocht hij met meer met moeder, kinderen . kleinkinde
ren. familie, buren en bekenden het gouden huwel•Jks· 
jubileum in november as. vieren. 
WiJ geloven dat Alltoon van Deth nu bij God, die hij 
altijd zo trouw gediend heeft. thuis ts De parochiege
meenschap mist tn hem een trouwe en meelevende 
mede-gelovige. Wanneer straks met Kerstmts de 
kerstgroep weer uitgestald is, zal de stal, door Antoon 
gemaak1, hem weer in herinnenng roepen. De St. 
Nicolaaskerk. door hem in miniatuur gemaakt en als 
volière ingericht in zijn tuin, tekent ook ZIJO liefde voor 
onze kerk. Het doet ons pijn hem uit handen te moe
ten geven, maar de dank voor het vele goede, dat htt 
steeds op de achtergrond heeft verricht, voert de 
boventoon. 
Antoon, rust in vrede en blijf daarboven aan ons den
ken. Wij doen het hter. 

Voor uw belangstelling en medeleven betoond na het 
overlijden van mijn man, onze vader, schoonvader en 
opa betuigen wij U onze oprechte dank. 

Fam. van Deth. 


