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Ter dankbare herinnering aan 

Antonius Franciscus Tempelman 
weduwnaar van Maria Vieleers 

Ton Tempelman is geboren te Deventer op 
9 augustus 1910. Op 29 juni 1946 huwde hij met 
Maria Vieleers, weduwe van Petrus Johannes 
de Kok. Na bijna 25 jaar huwelijk stierf Maria 
Tempelman-Vieleers, nl. op 22 juni 1971. Dat heeft 
hem veel verdriet gedaan en soms ook eenzaam 
gemaakt, heel zijn verdere leven. Zich bewust van 
wat hem overkwam - en met een gelovige over
gave - stierf hij in de vroege ochtend van dinsdag 
27 augustus 1991, in zijn eigen huis aan de Born
sestraat. Op de vooravond van zijn uitvaart werd 
er een avondwake gehouden in zijn eigen ver
trouwde parochiekerk van St. Christoffel. De vol
gende dag 30 augustus vond daar de uitvaart 
plaats, waarna de crematieplechtigheid werd 
gehouden te Usselo. 

Ton Tempelman was een mens met een geheel 
eigen en herkenbare levensstijl en met een geheel 
eigen mening over vele dingen. 
Zo was hij herkenbaar in zijn eigen omgeving van 
familie en vrienden, maar ook in zijn werk als 
accountant evenals op 't gebied van kerk en 
samenleving in Almelo waar hij een duidelijke rol 
meespeelde. Ook in zijn laatste jaren bleef hij mee
denken en meeleven met allerlei dingen. Nog kort 
voor zijn dood - hoe ziek hij ook was - hield hij zich 
bezig met de gigantische omwentelingen in de 

Sovjet- Unie. Zo ook leefde hij mee met het wel 
en wee van de mensen die hij tegenkwam, of ze 
nu belangrijk waren of ogenschijnlijk niet zo 
belangrijk. Zo was hij jarenlang even intensief 
betrokken bij het besturen van het R.K. Zieken
huis, het verpleegtehuis het Meulenbelt en de 
Stichting Katholiek Onderwijs als, bij het besturen 
van een parochie of een kerkkoor. Alles deed hij 
met grote inzet en trouw ... en niet te vergeten met 
grote nauwgezetheid. Met zijn rechtlijnigheid en 
behoudendheid kon hij mensen wel eens van zich 
vervreemden, maar bij hem leidde dat niet tot 
fanatisme: Hij kon zichzelf ook relativeren. 
Eigenlijk was hij een heel eenvoudig mens, die met 
kleine dingen blij te maken was en die een kinder
lijk geloof bezat, waar je van onder de indruk kwam 
als je hem goed kende. Zo was hij kinderlijk blij 
met de goede zorgen die hij ontving van zijn 
trouwe helpster en huisgenote Ans Pauwels. 

Eigenlijk kunnen we hem niet beter typeren dan 
met een herinnering aan St. Christoffel, de Veer
man, waarnaar zijn parochiekerk genoemd is: 
Evenals Christoffel was hij "op weg" ... op zoek 
naar het geluk ... maar wel met de zekerheid dat 
hij al veel gevonden had. Hij was bereid onder
weg anderen mee te nemen ... zoals Christoffel 
ook mensen meenam om veilig de rivier over te 
steken. 
Moge hij nu zelf veilig aan de overkant zijn. 
"Heer, breng hem thuis en geef hem de eeuwige 
rust. Amen ". 


