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Hij werd op 6 september 1915 te Volthe geboren. ~a 
voorzien te zijn geweest van het H Sacrament der 
Zieken, stierf hij na een kortstondige ziekte op 19 
februari 1997 in het "Twenteborg Ztekenhuis'' te 
Almelo. '\a een gezongen uitvaartdienst op 22 fe
bruari in de parochiekerk van de H. Pancratlus te 
Tubbergen, hebben wij hem aldaar op het 
parochiekerkhof bij zijn vrouw te ruste gelegd. 

Heel duidelijk voelde hiJ het levensemde naderE'n., 
hij kon daareerlijken open over spreken en het maakte 
hem niet bang In nabtjhetd van familie is hij in de 
nacht in vrede gestorven 
Toon heeft een leven achter dE' rug van hard werken 
op de boerderij te Volthe; na de sanenng verhuisde 
hij met zijn vrouw Mane naar Tubbergen Hij heeft 
veel plezier beleefd aan ZIJn hobby van het tuinieren, 
zoals het werken met bloemen en in het groen van het 
tuincentrum, maar ook was hij graag in zijn 
groentetuintje op "De Haar". 
De laatste jaren woonden ZIJ in E'en aanleunwonmg 
van "De Eeshof" waar ze heel tevreden waren 

Toen zijn vrouw Marie na een ernstige ziekte over· 
leed, heeft hij dit verlies nooit goed kunnen verwer· 
ken. Samen hadden zij veel ondernomen, zoals 
uitstapjes die zij met de auto maakten, waarbij loesje 
de hond niet mocht ontbreken. De laatste jaren reed 
hij bij mooi weer het liefst met iemand in zijn auto 
rond, om na afloop ergens koffie te drinken en iets te 
gaan eten. 
In feite waren het nog maar kleine dingen, zoals de 
spelletjes en in het bijzonder kruisjassen, waar hij 
toch nog erg van genieten kon. 
Toon was een gelovige man, die door zijn trouwe 
kerkbezoek altijd sterk met de kerk verbonden was, 
de laatste jaren volgde hij trouw via de t.v. en 
kerkradio alle diensten die vanuit de •feshofkapel" 
of de parochiekerk werden uitgezonden. 

Moge htJ nu voortleven m de 
vrede van Gods woning. 

Voor al le blijken van medeleven tijdens de ziekte en 
na het overlijden van onze broer, zwager en oom, 
zeggen wij u oprecht dank. 

Tubbergen, 22 februari 1997. 

Famil ie laarhuts 
Familte Eerdman 


