
Met veel liefde willen 
wij blijven denken aan 

Toon Kemerink 
( Antonius Hendrikus ) 

weduwnaar van 

Johanna Maria Beunders 

Hij werd op 30 september 1919 in Saasveld 
geboren. In het ziekenhuis in Oldenzaal is hij 
totaal onvoorzien op Witte Donderdag 13 
april 1995 overleden 
Na de Eucharistieviering in de parochiekerk 
van de H. Maria Geboorte, hebben wij hem te 
rusten gelegd in hel graf bij zijn vrouw op 18 
april . 

Wie over Toon praat, spreekt over een opge
wekte man, die graag mensen om zich heen 
had. Voor iedereen had hij een praatje. Z11n 
café was voor hem heel belangrijk, want daar 
was hij nooit alleen . Daar was het gezellig. 
Vooral aan het kaarten beleefde hij veel ple
zier Toon had een groot hart voor mensen om 
zich heen. Hij hield erg veel van kinderen en 
was dan ook erg trots dat er in zijn nabije 
omgeving een kind werd geboren, waaraan 
hij veel liefde kon geven 

Toon was een echt buitenmens. Hij hield van 
de vogels rond het huis, hij was ondenkbaar 
zonder hond. De jacht betekende eveneens 
veel voor hem. 
Maar Toon was ook een man die nooit over 
zich zelf zou praten. Hij klaagde nooit en kon 
ook niet verdragen als iemand te dicht bij 
hem kwam. Daarom was het moment dat hij 
ziek werd en opgenomen moest worden mis
schien de moeilijkste periode van zijn leven. Hij 
moest zich laten verzorgen; daar had hij de 
allergrootste moeite mee. 
Maar bovenal was Toon een gelovig man; 
met zijn vaste plaats in de kerk de vaste lijd 
waarop hij naar de kerk ging 
In dat geloof, zeker nu we samen de dagen 
van Pasen vieren willen wij hem uit handen 
geven . 

Hij moge rusten m vrede 

Voor alle blijken van belangstelling tijdens zijn 
ziekte, maar ook na zijn overlijden en voor uw 
aanwezigheid bij zijn uitvaart en begrafenis, 
zeggen wij u onze hartel11ke dank 

Broers en zussen, 
zwagers en schoonzussen, 
Annemieke Herman en 
Joyce Mazeland 


