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Een dankbare en fi jne herinnering aan 

Tonnie Reuver 

echtgenoot van Dinie Teggeler 

Tonn ie werd geboren in de gemeente Losser op 12 
maart 1932. Na te zijn voorzien van het Sacrament 
der Zieken overleed hij in het Oldenzaalse ziekenhuis 
op 10 juli 1999. We hadden hem voor het laatst in 
ons midden ti jdens een Euc harist ievier ing in de 
H. Drieëenheidskerk op 15 juli, waarna we hem heb
ben begeleid naar de Algemene Begraafplaats. 

Bedroefd , maar dankbaar voor alles wat hij voor ons 
heeft betekend en gedaan nemen we afscheid. Nie
mand had durven vermoeden dat de dood zo snel en 
onverwacht hem en ons zou overvallen . Tonnie stond 
nog midden in het leven. Dageli jks was hij nog te vin
den in de winkel , die hij samen met zijn vrouw Dinie 
had opgebouwd . De verkoop ging bij hem altijd ge
paard met een belangste llend praatje, hij kende zi jn 
klanten en de klanten kenden hem. 
Net nu hij het wat rustiger aan wi lde doen werd hij 
afgelopen vrijdagavond onwel tijdens zijn geliefde 
hobby, het vissen. Men heeft nog van alles gepro
beerd om zij n leven te redden, maar het mocht niet 

baten. Omringd door zijn gezin is hi j ingeslapen. 
Tonnie was in de eerste plaats echtgenoot, vader en 
opa. Bijna 40 jaar was hij gelukkig getrouwd met 
Dinie. Samen hebben ze jaren van lief en leed ge
deeld. In het gezin mochten twee zonen opgroeien, 
Rudy en Frank. De toekomst van zij n kinderen stond 
bij hem alti jd voorop. De komst van zi jn kleindochter 
Loes betekende voor hem heel veel, samen konden 
ze het heel goed vinden en hi j zag uit naar de komst 
van een tweede kle ink ind. We zullen hem missen in 
ons gezin , maar ook in de zaak is er een lege plek. 
Het vertrouwde beeld van Tonnie, met sigaar en een 
praatje, zal het leven anders maken dan het was. 
Beste Tonnie, li eve pa, we zu llen je missen, maar zu l
len je bl ijven vasthouden in ons hart en in onze ge
dachten. We hopen dat je rust hebt gevonden bij God, 
in wie je tijdens je leven altijd een groot geloof en 
vertrouwen hebt gehad. Bedankt voor alles. 

Heer, geef hem de eeuwige rust. 

Voor al uw blijken van belangstelling en meeleven tij 
dens de afgelopen dagen, wi llen wij u hartelijk be
danken. 

Dinie Reuver-Teggeler 
Rudy en Chantal 
Frank en Esther 
Loes 


