


Voel de wind langs Je oren. 
Voel de wind door Je haar. 

Hij blaast alle gedachten uit Je hoofd, 
anders ben Je veel te zwaar. 

Ter herinnering aan 

Marten van Tongeren, 
zoon van Henk van Tongeren 

en Gine Gortemaker. 

Marten werd geboren op 9 augustus 1984 
te Almelo en is van ons heengegaan op 

3 november 1997. 
We hebben afscheid van hem genomen in 

een uitvaartdienst op 7 november, 
waarna we hem naar zijn laatste 

rustplaats bij zijn vader op de Algemene 
Begraafplaats hebben begeleid . 

Marten , leerling van het Pius X-college , 
was een echte "kwajongen", die veel ge
noot van het leven. Hij had veel vrienden , 
waarmee hij, net als met de kinderen uit de 
buurt, graag speelde zowel op straat als 
thuis. Hij knutselde graag , ook hield hij van 
tekenen en bezig zijn met de computer. 
Hij had een hart voor de natuur, was gek 
op dieren en kon niet tegen onrecht. 

Hij was een lieve jongen voor zijn moeder 
met wie hij samen langzamerhand het ver~ 
lies van zijn vader, die op 31 juli 1994 bij 
een verkeersongeval het leven verloor, iets 
te boven kwam. 
Marten was ook een jongen met een brede 
interesse voor sporten : skeeleren , wielren
nen ,_ skiën , snowboarden , vissen en gym
na_st1ek hadden zijn belangstelling. 
H1J vond het dan ook jammer dat hij deze 
sporten niet meer kon beoefenen zoals hij 
dit graag zou willen, want pas sinds het 
voorjaar was bekend dat Marten een zeld
zame hartziekte had. Een ziekte die hem 
uiteindelijk noodlottig zou worden . 
Dat dit zo snel zou gebeuren had niemand 
verwacht. Bijna even abrupt als we ruim 
drie jaar geleden afscheid hebben moeten 
nemen van Henk, moeten we dit nu van 
Marten. Het is stil geworden in huis . 

Hoe onbegrijpelijk is dit verlies , Marten , rust 
in vrede. 

Voor_uw medeleven na het overlijden en bij 
de uitvaart van Marten zijn wij erg dank
baar. 

Gine van Tongeren-Gortemaker 
en familie. 


