
Uw dienaar laat gij, Heer, 
nu naar uw woord in vrede gaan. 

(Lucas 2, 29) 

t-
TOON HOFHUIS 

weduwnaar van Marie Koekkoek 

Hij werd geboren in Albergen op vnjdag, de 9de 
mei van 1913 en Onl•ing bij het H. Doopsel de 
naam Antonius. Hij trad in het huwelijk met Maria 
Agatha Koekkoek op de 2Sstc mei van 1944. Uit 
hun huwelijk werd een zoon geboren. Zijn echtge
note O\'erleed op de 23stc no•'Cmber "an 1982. Hij
zelf o-erleed geheel onverwacht op donderdag, de 
8ste oktober van 1992. Na een plechtige dienst van 
uitvaart op de 12de oktober werd ziin lichaam 

begra\'en op het R.K. kerkhof te Saasveld. 

Opgegroeid in een groot gezin dat woonde op het 
platteland en een boerenbedrijf runde, raakte Toon 
vertrouwd met een wereld van hard werken, liefde 
voor dieren en voor de natuur. Het zou hem maken 
tot de persoonlijkheid zoals wij hem allen kennen, 
een man met een onmiskenbare stoerheid en plichts
besef. Hij trouwde in 1944 bij de familie Koekkoek 
te Saasveld in en werkte mee op het bescheiden boe
renbedrijfje van zijn vrouw en haar twee zussen. 
Voor een inkomen van 4 mensen was het bedrijf 
echter wat klein en zodoende zocht hij voorgoed 
werk buiten de deur. Na enkele jaren los werk, ver
diende hij in vaste werkkringen 27 jaar zijn brood, 
waarvan deels in ploegendiensten en bijna 25 jaar 
uit en thuis op de fiets. Daarin heeft hij ongebroken 
zijn oude dag bereikt en hij maakte tot en met de 
dag voor zijn plotselinge dood een sterke en vitale 
indruk. Misschien kwam dat door de vreugde die 

hij in zijn leven kende. Hij hield geweldig van de 
natuur, was altijd buiten, ging overal door weer en 
wind op de fiets heen, deed met plezier de grote tuin 
en zorgde tot op de laatste dag voor het beetje 
kleinvee dat hij uit liefhebberij hield. Tien jaar na 
zijn trouwen werd hun een zoon geschonken, van 
wie de opvoeding en groei naar volwassen leven 
hem grote vreugde schonk, een vreugde die hij zas 
voortgezet in diens huwelijk en kinderen die daaruit 
geboren werden. Na zijn pensionering toen hij rond 
de 63 jaar was, deed hij alles rustiger aan, maar 
bleef fietsen, tuinieren, contacten onderhouden en 
liet daarbij over zijn levcnszin en vitaliteit geen t.,.ij
fels. Toch werd bij in 1982 getroffen door het ver
lies van zijn vrouw en binnen tien jaar van beide 
schoonzussen met w ic bij een lC\'Cn lang onder een 
dak bad gewoond. Hij was, zoals veel sterke per
soonlijkheden, ook een diep gelovig en ook daar
omtrent een consequent man, stil over wai er in 
hem omging, zonder ooit een klacht en zonder eisen 
aan de uiterlijke dingen van het leven. Zo is hij ge
kend tot en met de laatste dag en daarom ook heeft 
zijn plotseling overlijden velen verwonderd. Hij 
stierf in de nacht van donderdag alsof hij niemand 
.,.iJde st0ren. Hij heeft zijn leven voltooid en hij 
biedt de herinnering aan iemand die de levenskunst 
bezat elke nieuwe dag te aanvaarden als een leef
ruimte met vele mogelijkheden. Hij rust nu in vre
de. 

Voor uw hartelijk medeleven bij het plotseling over
lijden en de begrqfenis van onze zorgzame vader en 
onze lieve opa betuigen wij u onze oprechte dank. 
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