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Dankbare herinnering aan 

ANTONIUS ALBERTUS MARS 
echtgenoot van 

Josephina Holkenbrink 

Hij werd geboren te Enschede op 
29 juli 1911. Hij overleed, gesterkt door 
het Sacrament van de ziekenzalving, op 
22 juni 1988 in ziekenhuis De Stads
maten te Enschede. We deden hem 
uitgeleide na de Eucharistie in de St. 
Jacobuskerk op 27 juni d.a.v. Daarop 
volgde de crematieplechtigheid te 
Usselo. 

Toon werd geboren in een gezin met 
zes kinderen. Daar leerde hij al vroeg 
te delen met anderen. Er was schaarste 
maar ook blijdschap. En die blijdschap 
in het gezin kwam voort uit een diep 
geloof en de sterke band met de p~ro
chie. De nachtmissen in het Larink
sticht en de Jozefkerk, waarin hij het 
Stil le nacht mocht zingen, zijn hem al
tijd bijgebleven. 

Op 5 januari 1946 trouwd.e Toon in de 
voorlopige kerkgelegenhe1d ca~é Engels 
met Fien. En het is een gelukkig huwe-

lijk geworden dat 42 jaar mocht duren. 
Het 40-jarig jubileum werd gevierd in 
de kapel van de Witte Zusters, waar
mee Toon en Fien zo'n fijne relatie 
hadden. 

Veel jaren werkte hij op de administr~~ 
tie bij de Twentse Courant. Toen htJ 
daarmee ophield konden ze als boven
buren hun kontakten blijven onderhou
den. Bovendien: hij kon niet stilzitten. 
Hij knutselde, timmerde, verzorgde de 
bloemen en de vogels en maakte een 
praatje beneden of in de Langestraat. 
En hoogtepunten waren telkens de va
kanties in binnen- en buitenland. 

Toon heeft de laatste 8 jaar veel met 
ziekte te kampen gehad. Maar hij vond 
zijn steun bij zijn vrouw en in zijn g~
loof dat recht overeind bleef. "Eén 1s 
de baas" zei hij altijd. En: "De dood 
maakt geen onderscheid." 

In dat geloof is hij ook gestorven. Nu 
mag hij zelf ervaren wat hij in het cre
do zo vaak heeft gezongen: 

Ik verwacht de opstanding v.d. doden 
en het leven van het komend rijk. 

ONZE VADER WEES GEGROET 


