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Op veel te jonge leeftijd van ons heengegaan, 

een lieve echtgenoot, zorgzame vader en 
geweldige opa voor zijn kleinkinderen. 

Ton Timmers 
Geboren : 02-05-1943 

Overleden: 13-09-2001 

echtgenoot van Astrid Timmer - IJland 
eerder van t Annemiek van Lieshout 

Na de plechtige uitvaartdienst op maandag 17 september 
in de parochiekerk van de H. Bartholomeus te 

Zevenbergen hebben wij afscheid van hem genomen 
in het crematorium aan de Tuinzigtlaan te Breda. 

Voor uw vele blijken van medeleven en belangstelling 
betoond tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn 
allerliefste man en maatje, onze lieve vader, schoonvader 
onze grote vriend opa, broer en zwager zijn wij u oprecht 
dankbaar. 

Astrid Timmers IJland 
Jacqueline en Marco 
Thomas 
Nancy en Reinardt 
Vivian 

Op jonge leeftijd was hij vaak op het voetbalveld te vinden 
onder support van zijn vader. In alles wat hij deed werd hij 
gesteund door zijn vader. Het was dan ook heel ingrijpend 
toen zijn vader op 60 jarige leeftijd overleed. 

Op 26 jarige leeftijd trad hij in het huwelijk en kreeg 2 
dochters. Al heel snel kreeg Ton weer een groot verdriet te 
verwerken. Zijn vrouw overleed op 33 jarige leeftijd en Ton 
bleef achter met 2 kleine kinderen. Met de steun van familie 
en vrienden kon hij de draad weer oppakken. 

In 1981 trad hij opnieuw in het huwelijk met Astrid waar hij 
tot op heden lief en leed mee deelde. Ze waren niet alleen 
partners maar ook elkaars maatjes. 

Ton was een gevoelsmens maar kon hier maar moeilijk uiting 
aan geven. Ondanks de moeilijke tijden kon Ton ook intens 
genieten van de mooie en goede dingen in het leven. Vakantie 
in binnen en buitenland, uit eten gaan en een 
spelletje rond de tafel. In het Overijsselse en Drentse 
landschap kwam hij tot rust en genoot van wat er te zien was. 

Totaal uit het veld geslagen was hij toen in 1997 zijn jongere 
broer overleed. Hij realiseerde zich toen dat hij teveel energie 
had gestoken in de dingen die er eigenlijk niet toe doen en 
veel te weinig in de mensen waar hij van hield. 
Deze gedachten heeft veel bij hem teweeg gebracht. Een 
paar jaar later overleed zijn moeder. 

Geweldig trots was hij op zijn 2 kleinkinderen, Vivian en 
Thomas. Hij genoot intens van hen. 

Op het moment dat bleek dat Ton niet lang meer bij ons zou 
zijn, zei hij, dat hij de "kleintjes" zo zou missen. Ook vroeg 
hij aan Astrid of hij zijn mobiele telefoon mee naar boven 
kon nemen. Hij had nog zoveel om voor te leven. 




