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Hij werd geboren op 7 augustus 1902 in de ge
meente Losser. Hij stierf op 5 mei 1995 in het 
verpleeghuis "Oldenhove" te Losser. 
Wij hebben afscheid van hem genomen tijdens een 
Eucharistieviering in de Drieëenheidskerk te 
Oldenzaal, waarna we hem begeleid hebben naar 
zijn laatste rustplaats op het kerkhof aldaar. 

Toon bereikte de leeftijd van de zeer sterken. Tot 
voor kort woonde hij nog op "de Molenkamp" 
samen met zijn vrouw, met wie hij meer dan zestig 
jaar getrouwd is geweest. 
Toon wist wat het wil zeggen om je handen uit de 
mouwen te steken. Hij heeft altijd hard gewerkt, 
zowel voor zijn vrouw als voor de kinderen. In de 
tuin en op het land ging hij, zolang hij maar enigs
zins kon, zeer intensief met de "schop" om. 
Bouwen en verbouwen waren voor Toon hele ge
wone woorden . Hij heeft gesjouwd met stenen, 
misschien symbolisch een teken van zijn levens
houding: werken aan een bewoonbare wereld. 

Hij hield ervan om er met zijn kinderen en kleinkin
deren een dagje op uit te trekken . Grote vakantierei
zen maken zat er echter niet in. Wel keek hij ieder 
jaar weer uit naar de Oldenzaalse Avondvierdaagse, 
die hij nog tot op zeer hoge leeftijd heeft meegelo
pen. 
Toon was een gezelschapsmens, hoewel hij met 
zijn gevoelens niet te koop liep. Het overlijden van 
zijn zoon Jan heeft hem erg aangegrepen. Ook was 
hij een gelovige man. In de Drieëenheidskerk had 
hij zo zijn eigen plekje. Je zou kunnen zeggen, dat 
"bid-en-werk" zijn levensdevies was. 
De laatste maanden verbleef hij op verpleeghuis 
"Oldenhove" te Losser. Toen wij onze bevrijding 
vierden is hij, bevrijd van deze wereld, naar de Heer 
gegaan. Hij ontving het Sacrament van de Zieken; 
samen hebben we afscheid van hem genomen. We 
zijn Hem dankbaar voor dit lange leven. 
Samen met moeder en onze oma zullen we nog 
vaak over hem vertellen en proberen zijn levensvoor
beeld ook in ons leven vorm te geven. 

Wij zijn u erg dankbaar voor uw medeleven na het 
overlijden van mijn man, onze vader en opa. 

J.A. Oude Hilbert - Blokhuis 
kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen 


