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In haar prille jeugd werd Tonia reeds geconfron· 
teer~ met de hardheid van het leven. Op 7-jarige 
leeftijd verloor ze haar moeder en later drie van 
haar broers. Daarmee kreeg ze al vroeg de last 
van een gezin op haar schouders. 

In 1934 trouwde ze met Herman. Vol trots kon ze 
• in een door Hennan zelf gebouwd huistboerde· 
njtje • gaan wonen. Uit hun huwelijk zijn maar 
helst zeven jongens geboren. Zij vond het altijd 
iammer dat er geen meisje biJ was. Daarom voel
de ze zich zo verguld, wanneer haar jongens in 
de weekenden met de meisjes bij haar thuis kwa· 
men. Dan deed ze alles om het thuis gezellig en 
iedereen naar de zin te maken 
Helaas werd ook dit gelukkig gezin getroffen door 
het vroegtijdig overlijden van de papa in 1964, 
een noodlottig ongeval van Johan in 1968 en het 
plotselinge overh1den van Gerard in 1997. Deze 
gebeurtenissen hebben diepe sporen bij haar 
achtergelaten. 

Toch heeft ze als een vrouw en moeder met een 
heel sterk karakter telkens weer de draad opge
pakt om in grote saamhorigheid met haar kinde· 
ren, kleinkinderen en zelfs haar achterkleinkinde· 
ren te genieten van de vreugdevolle momenten 
die ook haar ten deel mochten vallen. 
Zo werd de negentigste verjaardag te midden 
van al haar kinderen, familieleden, buren en ken
nissen een voor haar onvergetelijke dag. 
Door haar grote zorg, haar wijsheid, haar zeer 
brede belangstelling met name voor de politiek, 
het boerenbedrijf en haar groot saamhorighe1ds· 
gevoel, hebben wij de zeven jongens, veel van 
haar gaven en talenten meegekregen. Ma en Pa 
daarvoor worden jullie nu met Gods zegen heel 
hartelijk bedankt. 
Zo ook het verplegend personeel in het verzor
gingshuis te Bornerbroek en het verpleeghuis 
St. Elisabeth te Delden. 

Dankzij jullie zorg, heeft ze ondanks haar Jicha· 
melijke handicaps, de gezegende leeftijd van 
92 jaar mogen bereiken. 
Al is moeder en oma weg uit ons midden, in onze 
herinnering zal zij onuitwisbaar blijven voortle· 
ven. 

Voor uw belangstelling en medeleven na het 
overlijden, willen wij u hartelijk danken. 

Familie Workel 


