
Dank, goede vrienden, 
voor al het mooie dat 

wti samen beleefd hebben. 



Gedenk in uw gebeden en bewaar in uw 
herinnering 

Gerhard Toenink 
echtgenoot van 

Jacoba Aleida Maria Platel 

Gerhard Toenink is geboren op 16 april 1909 
te Ochtrup in Duitsland. Op 23 februari 1990 
is hij, op 80 jarige leeftijd, geheel onverwacht 
thuis overleden. 
De uitvaartdienst vond plaats in de Christof
fel kerk te Almelo op dinsdag 27 februari , 
gevolgd door de crematie. 

Gerrit was een blije en opgewekte man, 
vriendelijk en altijd behulpzaam . Vanuit die 
houding heeft hij zich met echte liefde en 
grote inzet gegeven aan zijn lieve en trou
we echtgenote én aan zijn kinderen en klein
kinderen . Ook voor zijn ouders en schoon
ouders stond hij indertijd dag en nacht klaar 
met grote vanzelfsprekendheid . 

Hij kon genieten van de mooie dingen van 
het leven; hij genoot van de natuur en 
bovenal van de muziek, zijn lust en leven . 
Met zijn accordeon en contrabas heeft hij 
vele uren genoten en ook anderen hiervan 
laten genieten. Samen met collega's en in 

verenigingen heeft hij vele uren enthousiast 
gemusiceerd. Jarenlang was hij lid van 
Accordeon-vereniging "Belzona", onlangs 
was hij 40 jaar trouw lid , tevens het laatste 
- nog in leven zijnde - lid van het eerste uur. 
Hiervoor werd hij onderscheiden tot Ridder 
in de orde van Oranje Nassau, waar hij heel 
blij mee was. 

Gerrit was een kleermaker in hart en nieren 
en oefende zijn beroep tot het laatst toe uit. 

Gerrit Toenink was een gelovig mens, die 
steun vond in zijn geloof in moeilijke tijden , 
zoals tijdens zijn ernstige ziekte, maar ook 
op gelukkige momenten, zoals bij de doop 
van zijn jongste kleinkind . 

Hoe moeilijk het ons ook valt om zijn dood 
te aanvaarden, toch gunnen wij hem zijn vol
tooing bij God, in wie hij zijn leven lang 
geloofd heeft. Moge hij rusten in vrede 
bij God. 

Voor Uw belangstelling en deelneming onder
vonden na het overlijden van mijn lieve man, 
onze zorgzame vader en opa, zeggen wij U 
hartelijk dank. 

J. A. M. Toenink - Platel 
Kinderen en kleinkinderen 


