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Geboren als jongste van een groot gezin met 11 
kinderen, groeide Fons op aan de Heideweg in 
Noord-Deurningen. Lopend naar de jongensschool 
in Denekamp en blij met een sinaasappel van 
de Canadezen toen Nederland werd bevrijd, 
kenmerkten de verhalen van een jeugd zonder enige 
luxe maar wel in grote verbondenheid met het gezin 
waarin hij opgroeide. 

Hij ging na zijn opleiding in Enschede werken als 
automonteur bij Snoeyink in Denekamp en later bij 
Kokkeler in Enschede. Als jonge kerel hield hij van 
uitgaan en snelle auto's waarmee hij indruk wilde 
maken op de jongedames. Zo ook bij Annie Alberink. 
Hij ging al snel met haar 'dansen en sjansen' bij 
Dierselhuis aan de grens. Een huwelijk liet niet 
lang op zich wachten en werd gezegend met drie 
kinderen: Miriam, Karin en Alphens. 

Toen hij na zijn veertigste zijn wilde haren een beetje 
kwijt raakte, was hij steeds vaker in de natuur te 
vinden. En als hij maar even tijd had, vond je hem 

in 'het veld'. Jagen werd toen zijn grootste hobby. 
Samen met zijn jachtmaatjes uit Albergen. Ook dit 
jaar was hij stellig van plan zijn 'dubbelloops' weer 
uit de kast te halen. 

Fons was een man van weinig woorden, bescheiden, 
rustig en altijd fluitend, van 's ochtends vroeg tot 's 
avonds laat. Tevens is hij zijn hele leven een trouwe 
kerkganger geweest. Hij zocht kracht in zijn geloof 
en had een oneindig vertrouwen in de goedheid van 
God. 

Helemaal in lijn met zijn rustige karakter heeft hij 
de ongemakken die horen bij het ouder worden in 
stilte gedragen, nooit klagend. Maar dat hij erg moe 
werd kon hij de laatste tijd niet meer verbloemen. 
Uiteindelijk heeft zijn lichaam hem in de steek 
gelaten en hebben we hem na het ontvangen van 
het Sacrament der Zieken moeten laten gaan, terwijl 
hij nog zo graag bij ons wilde blijven. Dat doet ons 
erg veel pijn. 

Lieve Fons, pap en opa, je hebt het geweldig goed 
gedaan. Bedankt voor alles en we zullen je enorm 
missen! 

Wij danken u voor de getoonde belangstelling na het 
overlijden van mijn man, onze vader, schoonvader 
en opa. 
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