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Ter nagedachlenis Mn onze lieve vader en opa 

Toon Kirchjünger 
s nds 25 1i.. 1995 weduwnaar van Tonny Berfelo 

Pa/opa werd geboren in Enschede 

op 30 december 1927, en overleed daar op 4 april 2004. 
Voor ons volkomen onverwacht en veel te snel. 

In het gezin van 10 kinderen waann h~ werd grootge

b<acht :eerde hij aan te pakken, vooral toen ZJ1n vader al 

vroeg over:eed. Dat aanpakken heeft hem ook de rest 
van zijn teven gekenmerkt. Hard werken om zijn vrouw en 

6 klllderen te onderhouden. maar ook om b11 te dragen 1n 

de huishouding en de opvoeding van de kinderen. zeker 
in de penodes dat z11 ziek was. Toch had h11 ook altijd tijd 

voor gezelligheid, een SPflll8tje of een zondagse wande· 
l1ng met het hele gezin. 

Begin jaren 50 was hij verhuisd naar Den Haag om daar 

te trouwen met Zijn vroegere buurmeisje, Tonny Berfelo. 
Beiden kregen ze heimwee en grepen de kans op een 

baan met huis aan om samen met 1nm1ddels 4 kinderen 

naar Enschede terug te keren. lfler z11n ook de 2 jongste 
kinderen geboren. 

Tot hij m de VUT ging bleef hij hard werken. Korte tijd bij 

Vredestein, maar al snel weer In zi1n oude vak, de metaal. 

Toon h11 daar werkloos werd pakte hiJ van alles aan om 
zijn gezin te kunnen bli1ven onderhouden. Zo kwam hij 

als schoonmaker/conciêrge terecht op een basisschool. 
waar hij 17 jaar met veel plezier heeft gewerkt. 

Sinds pa/opa in de VUT was deed hit alles met ma/oma 

san1en. Einde'ijk was er toen ook tijd om eens op vakan

tie te gaan, al waren ze beiden het liefste gewoon thuis, 
dicht bij de kinderen en kleinkinderen waar ze dol op 
waren. 

Toen ma/oma " 1995 overleed, kwam er voor hem een 
grote leegte. Hij was veel a leen, iets waar h11 slecht 

tegen kon. Stil zrrten kon h11 tot het laatst niet. Bezig "' 
huis met het huishouden. klusies. het verplaatsen van 

meubels, maar ook met vr1iwiligerswerk voor de kerk. En 

als hij eens even niets te doen had pakte h11 een puzzer
boekje. 

Pa/opa heeft geen gemakkelijk leven gehad. maar well 
een met veel mooie momenten. 

Lieve pa en opa, we zullen 1e missen, maar llj bent weer 
bij ma/oma, wat je zelf zo graag wilde en dat geeft ons 

troost. Doe nu eindelijk zelf eens wat je bi1 elk afscheid 
tegen ons zei, maar zelf nooit kon: Hean1g an. 

Wij bedanken allen die deze dagen met ons hebben 

meegeleefd en van pa/opa afscheid hebben willen 
nemen. 

De kinderen en kleinkinderen 


