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In dankbare hennnenng aan 

Ton Falkmann 

geboren op 25 JUll 1926 te Hengelo 
overleden op 27 juni 1997 te Enschede 

Weduwnaar van Truus Falkmann-Morselt 
(overteden op 181uni 1993) 

Na een kortstondtg ziekbed is van ons heenga· 
gaan, van deze aardse wereld, onze lieve pa Het 
is voor ons duidelijk dat niet alleen WIJ hem heel 
erg zullen missen, maar vele anderen met ons. 

Vanuit zijn diepe geloofsovenulging stond hij altijd 
klaar met raad en daad voor een ieder. Enorme 
gastvrijheid, openheid en warmte sierden hem. Hij 
was een man die altijd veel vertrouwen In de men· 
sen had. 

Al vanaf zijn jeugdige jaren bij zijn ouders in het 
hotel in Hengelo was hij een harde wer1<er Samen 
met ma leidde hij de Keizerskroon in Borne en 
werd dit hotel voor velen een begnp 

Door een kone ziekte van ma zijn we verhuisd 
naar Enschede alwaar pa een slijterij opende. 
Jaren later werd hij manager van een hotel 1n 
Enschede waarvoor hij zich wederom inzette met 
hart en ziel. 
Daarnaast was hij tot aan Zijn sterfdag altijd zeer 
actief in meerdere bestuursfuncties 
Tijd voor hobby's kwam pas nadat hij gestopt was 
met wer1<en. Centraal daarin stond steeds de mu· 
ZJek: viool spelen in een or1<est. Zingen in het ker1<· 
koor, bezoeken van uitvoeringen en thuis alt11d lui· 
steren naar klassieke muziek. 

Hij kon bijzonder emotioneel zijn en af en toe m· 
tens verdrietig vooral na het overlijden van ma 
Toch kon hij ondanks dit verdnet opbeurend z11n 
voor anderen. 
De laatS1e tijd straalde hij gelukkig weer veel meer 
levensvreugde uit, omdat hij weer open kon staan 
voor een nieuwe liefde in Zijn leven. 
Des te onbegrijpelijker en onvoorstelbaar 1s het 
daarom voor ons, dat hij zo plotseling uit ons m1d· 
den is weggenomen. Wij zullen blijvend 1n dierbare 
herinnering aan hem denken. 

Wij danken u voor de belangstelling en het mede· 
leven dat wij van u mochten ontvangen na het 
overlijden van pa. 

Frans en Jacqueline 
Liesbeth en Guus 
Ton 


