


Ter dankbare herinnering aan 

ANTOON POL 

echtgenoot van Diny POL - HOBERT 

H ij werd geboren te Almelo op 22 ja
nuari 1927 . Volkomen onverwacht heeft 
hij ons moeten verla ten. 
Hij overleed te Almelo op 22 augustus 
1983. 
Na een Eucharistieviering uit dankbaar
heid in de St. Egbertuskerk voor zijn goed 
en mooi leven met ons hebben wij hem 
26 augustus te rusten gelegd . op het 

R.K. kerkhof te Almelo. 

Antoon was een fijne en goede man. 
In zijn, mense lijk bekeken, zo korte leven 
heeft hij veel voor ons betekend . Vooral 
voor zijn vrouw en kinderen. 
Hij zei vaak: "Wat hebben we samen 
een mooi leven" . En zo was het ook. 
Hij was enorm gek met mama. Altifd 
bezorgd om haar. Veel meer dan voor 
zich zelf. De liefde die vader en moeder 
voor elkaar voelden was iedere dag weer 
nieuw en jong. Vrolijk en optimistisch 
begon hij aan iedere nieuwe dag. 
Vooral in het nieuwe huis heeft vader ge
noten. 
Voor de kinderen en kleinkinderen was 
hij een fijne vader, schoonvader en opa. 

Voor hen had hij alles over. Voor de 
kleinkinderen was het een feest als opa 
kwam. Voor zijn gezin heeft vader, zolang 
het kon, hard gewerk t. Ondanks het druk
ke en zware werk wist vader tijd te vinden 
voor de kinderen. Hij lèèfde echt helemaal 
voor zijn gezin. Als zij het goed hadden 
dan was hij pas tevreden. 
Het heeft vader veel moeite , gekost toen 
hij niet meer kon werken en kon zorgen 
voor zijn tuin en dieren. Ondanks de pijn 
in zijn rug klaagde hij nooit en bleef hij 
met vele dingen bezig, ook in het huis
houden. 
Niet al leen voor zijn gezin stond vader 
altijd klaar met raad en daad, ook in de 
kring van de familie nam hij een grote 
plaats in . Zijn hartelijkheid en zijn meele
ven maakten hem bij veel mensen geliefd . 
Hij was trouw aan mensen om wie hij gaf. 
Voor velen was hij een goede vriend. 
Antoon geloofde diep en eenvoudig. 
Hij zocht en vond steun in zijn gebed. 
Met grote inzet heeft hij gezongen bij het 
St. Egbertuskoor. Juist toen hij zich wilde 
klaar maken om naar de repetitie te gaan, 
heeft God hem bij Zich thuis geroepen. 
Moge vader voorgoed gelukkig zijn iri 
in Gods hemel. En mogen wij, door onze 
lieve herinneringen aan hem gesterkt, sa
men verder gaan in zijn geest. (z.o.z. ) 




