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Ter nagedachtenis aan 

TONNY KLOESE 

Tonny werd op 7 april 1966 geboren te Oldenzaal. Hij 
overleed, voorzien van het H. Sacrament der Zieken, op 
11 maart 1989 op de Losser-Hof. Op 15 maart d.a.v. 
hebben wij zijn lichaam na een afscheidsviering in de 
parochiekerk van zijn ouders te Rossum, te ruste gelegd 
op het r.k. kerkhof aldaar. 

Als twee mensen ervaren hebben dat in het leven niet 
alles vanzelfsprekend is, dan zeker de ouders van 
Tonny. Van hun 5 kinderen stierven er 2 kort na de 
geboorte en bleek Tonny een zorgenkind. Dit leidde -
hoe zwaar te dragen ook- niet tot verbittering, maar juist 
tot een hechte band in het gezin. 
Toen het verblijf thuis een te zware opgave werd, ging 
Tonny op 5-jarige leeftijd naar De Losser-Hof. Een 
wereld van maar een paar vierkante meter, die hij 
kruipend op zijn buik verkende. Een wereldwaar hij zich 
veilig voelde. Als je die wereld binnen stapte, Tonny aan
haalde, stimuleerde, op de schoot nam, zag je ook zijn 
binnenkant. Dan straalde hij iets uit, was hij een vrolijke 
jongen. Daarom kon iemand een dezer dagen zeggen: 
"De Losser-Hof was voor Tonny het beste plekje van 
heel Twente·. 

Tonny hield van muziek, van nederlandstalige liederen 
als "Mexico en Opzij, op zij". Hij genoot zichtbaar van 
lekkernijen als een slaatje, een worstje. Hij kon niet 
spreken, maar had wel mensen om zich heen die precies 
wisten wat hij bedoelde met een lach, een traan en soms 
ook een protest. Dan glinsterde er in zijn tevreden blik 
iets van: Dank je wel dat je mij snapt. 
Beste ouders van Tonny lieve Anita en Carla, onver
wacht en veel te vroeg hebben jullie afscheid moeten 
nemen van jullie kind en jullie broer. Jullie bezochten 
hem zo trouw. Hij hoorde nog hel"11aal bij het gezin. 
Jezus heeft eens gezegd: "Wie een van deze kleinen al 
was het maar een beker koud water geeft, voorwaar zijn 
loon zal hem zeker niet ontgaan!". Die woorden zijn 
helemaal van toepassing op jullie en iedereen die lan
gere of kortere tijd zorg droeg voor Tonny. Dank zij al die 
mensen had ook Tonny écht een leven, hier op aarde en 
naar wij geloven nu bij God in de hemel. 

Niemand heeft zichzelf gemaakt, 
blijft echter door God aangeraakt. 

Dit kunnen geloven wordt vandaag gegeven 
aan wie nadenkt over jouw bijzondere leven. 

Lieve Tonny, al was je niet bij ons thuis. 
Je was nimmer uit onze gedachten. 

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven 
betuigen wij u onze oprechte dank. 

De familie Kloese-Harberink 


