
t 
Ter dankbare herinnering aan 

TON VAN KLEEF 

echtgenoot van 

JOSBRUNGER 

Hij werd op 24 december 1932 te Hoorn geboren. Na 
een welbesteed leven is hij heel onverwacht, op 22 juli 
1983 te Hengelo (0) .overleden. Op 28 juli waren we 
voor zijn afscheid bijeen in de O.L. Vrouwekerk. Daarna 
hebben we hem te rusten gelegd op het r.k. kerkhof te 
Hengelo (0 J. 

Ie ltebt iemand n~ 
lllilmopncht 

die llÜ het er op 111111 komt 
•oor je bidt en""°' je •echt 

pa llÜ je kmt1nd hebt 
die met je ltu:ht m met Je irfent 

dll1r ptu kun je zeaen: 
t- heb een mend. 

(Toon Hermans) 

Deze woorden zijn helemaal van toepassing op Pa. Hij 
was een vriend voor iedereen die hij ontmoet heeft in 
zijn leven. Met iedereen leefde en voelde hij mee, voor 
iedereen stond hij altijd klaar. Maar het meest hield hij 
van Ma, 'Mams'. zoals hij altijd zei, was alles voor hem. 
Met alle zorg en liefde omringde hij haar. Nooit was hem 
iets te veel. Ook mat ons, zijn kinderen, had hij altijd 
het beste voor. Hij leefde mee met ons verdriet en was 

blij met onze 1Uk-n. Hij was trots op ons en liet det 
vaak merken aan ieder die het horen wilde. Voor leder· 
een had hij altijd een vriendelljk woord, een blljde groet 
of een brede gllmlach. Elke mens trad hij open en e«· 
lijk tegemoet. Hij ging altijd recht door zee. Zonder 
omwegen zei hij iedereen, wat hij dacht en voelde. Als 
een man van karakter, een echte persoonlijkheid, een 
begrip en een voorbeeld in ons leven, zo zullen we ons 
Pa blijven herinneren. Hij was altijd bereid te helpen, 
waar hij maar kon in de buurt of in de familie- en ken
ni-1kring. Bij veel men'81'1 was hij een goede vriend. 
Zijn dood Is een groot vtrlies voor velen, vooral voor 
hen die hem na de vakantie.-periode niet me« zullen 
vinden. Plotsellng kwam er immers een einde aan zijn 
aktieve en drukke bestaan. En hij had nog zoveel toe
komstPlannen! Waarom moest zijn leven op onze aarde 
zo plot9111ing afgebroken worden 7 Ondanks onze ver
slagenheid wlllen we blijven ~ In het Leven, zoals 
Pa ook altijd oprecht en _.lijk op God zijn vertrouwen 
heeft gesteld. 

Moge die H_. van leven en dood hen nu voor altijd In 
vrede doen zijn. 

Pa, bedankt voor allesl Wij vergeten je nooit. Denk ook 
altijd aan ons. 

Voor uw meeleven na het plot9111inge heengaan van mijn 
lieve man en onze goede pe, zeggen we u van harte dank. 
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