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Nooit klagend 
Altijd a/ltJ zelf dragend 
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Dankbare herinnering aan 

Tonny Meenhuis 
echtgenoot van 

ANNIE DAMHUJS 

Hij werd geboren te Vohhe op 11 september 
1929 eo overleed onverwacht, nog voorzien 
van het H. Sacrament van de Ziekenzalving. 
op 20 februari 1991 te Rossum Ov. In de 
Eucharistieviering op 25 februari J 991 in de 
parochiekerk van de H. Plechelmus. hebhen we 
biddend afscheid van hem genomen en hem 
te ruste gelegd op het r.k. kerkhof te Rossum. 

Oprecht geloof, eenvoud eo tevredenheid waren 
de opvallende eigenschappen van mijn lieve 
mao eo onze fijne pa. Tonny Meeohuis . 
Wij zijn diep bedroefd en gesdiokt door zijn 
plotselinge dood. maar toch ook heel dankbaar 
voor alle goedheid en liefde die wij van hem 
hebben ontvangen. Alles wat Tonoy ondernam 
deed hij met liefde en zorg. Vele jaren heeft 
hij gewerkt bij de Ormet. Melk ophalen bij de 
boeren was zijn taak en hij deed dat met veel 
plezier want hij hield van het buitenleven en 
de natuur. 
Maar zijn grootste zorg en liefde ging uit naar 

zijn gezin. zijn vrouw en kinderen. Altijd stond 
hij voor ons klaar. 

Hij was gelukkig toen bij kon profiteren van 
de V.U.T. Nu had hij oog meer tijd om te be
steden aan zijn gezin eo vooral aan de toekomst 
van zijn kinderen. Veel tijd heeft hij geg~ven 
aan Richard en Ingrid en hen geholpen bij de 
bouw van hun huis. Ook met het opknappen 
van het huis van Adéle en Wim heeft hij ge
holpen met behangen en schilderen. Hij was 
gelukkig met Miranda oog thuis en noemde 
haar nog altijd zijn kleine meld. ondanks dat 
ze Gerald heeft. Hij was gelukkig en tevreden 
met deze zorg voor zijn gezin. Ook zijn om
geving had zijn volle aandacht. Kerk en ge
meenschap deden nooit een tevergeefs beroep 
op hem. Vaak zag je hem bezig op en rond 
bet kerkhof. en hij had nog vele plannen wat 
de verzorging van het kerkhof betreft. !-let ter
rein rond de peuterspeelzaal onderhouden was 
zijn vaste taak. en zag er alrijd keurig verzorgd 
uil. Als hij geen werk om handen had dan 
pakte hij graag zijn fiets of ging te voet wat 
wandelen in de omgeving. Als de jacht opeD 
was ging hij graag mee op klopjacht. 
Zo heeft pa geleefd, gelukkig en tevreden, zich 
altijd dienstbaar makend aan anderen. Zo plot
seliDg afscheid van hem moeteD Demen doet 
ons diepe pijn. maar met zijn oprecht geloof 
als voorbeeld willen ook wij zeggen in geloof: 
.Heer uw wil geschiede" eD geef ons de kracht 
dit verlies te verwerken. 


