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Toen hij terugkeerde van zijn diensttijd in Indonesië, eind 
jaren veertig, kon er ·eindelijk" getrouwd worden met 
Ida. 
Het werken in de fabriek, van negen tot vijf, was niet 
helemaal wat hij graag wilde. Het vervoeren van directie
leden door Europa beviel hem geweldig. Inmiddels was 
hij hoofd van een gezin geworden en zijn kinderen zagen 
uit naar zijn ansichten uit de Alpenlanden, maar vooral, 
iedere keer weer, naar zijn thuiskomst. 

Papa thuis, dat was heer1ijk. Hij kon je zo bij je kraag 
pakken. en meesleuren door de sneeuw, naar de koepel
kerk waar de kerstboomverkoper stond. ·zoek er maar 
een uit'. En dan thuis komen in een warme kamer de 
boom versieren! 

Een andere keer tijdens de intocht van Sinterklaas was 
hij plotseling weg ·even een boodschap doen'. Het heeft 
voor Tiny en Jos nog een paar jaar geduurd om te 
beseffen dat die prachtige nieuwe televisie, die we van 
de Sint hadden gekregen, de boodschap was. 

De komst van kleinkinderen was voor Ton iets om intens 
van te genieten. Voor Joy, Jaimy en Muriël was opa een 
lieverd. Dominique, zijn enige kleinzoon moest hij ver1ie
zen, nog voor deze twee jaar jong werd. Dat verdriet is 
hij niet meer kwijtgeraakt. 

Zijn opgewekte en tevreden manier van in het leven 
staan heeft hij zeker kunnen bewaren. 
Hij kon, starend uit het raam, hardop zijn zegeningen 
tellen, waarbij familie en gezondheid het meeste gewicht 
in zijn schaal legden. 

Daarom schrokken we ook zo toen een lichte hersen
bloeding hem even uit zijn evenwicht bracht. Hij kon 
soms over de toekomst bezorgd klinken. Dat paste niet 
bij hem. 
De lichte hersenbloeding bleek slechts de eerste in een 
vreselijke reeks, die hem zo beschadigden dat uiteinde
lijk opname in een verpleegtehuis noodzakelijk bleek. 
Dat was voor hem, maar vooral ook voor ma een ver
drietige periode, waarin we duizend keer afscheid na
men van Ton zoals we hem kenden. Hij over1eed, voor
zien van het H. Sacrament der Zieken, op 18 november 
2002. 

Ton, je was geweldig, je zorg en zachtheid, en natuurlijk 
ook je trots, leven voort in onze harten. Eigenlijk kunnen 
we zonder jou niet zo goed verder. 

Voor uw belangstelling en medeleven, in welke vorm dan 
ook, willen wij u allen van harte bedanken. 

Familie de M/jnnink. 


