
In fijne en dankbare herinnering aan 

î FRANS TÖNIS 

echtgenoot van 

MARIET JE GROENER 

Pa is geboren op 21 augustus 1927 in De Lutte. 
Nadat hem op 9 november 1993 het H. Sacra
ment der Zieken was toegediend, heeft hij op 23 
november in het bijzijn van ma zijn leven terug
gegeven aan de Heer. 

Als jongste telg uit een groot gezin is Pa opge
groeid tot een eenvoudig en plichtsgetrouw 
mens. 
In 1940 overleed zijn vader en reeds op 12-jarige 
leeftijd moest hij zijn taken op het boerenbedrijf
je overnemen . 
Pa was manusje van alles, maar met name de 
moestuin had toch wel z'n grootste interesse. 
Wat lag het "laand" er in het voorjaar en de zo
mer keurig bij. Geen grassprietje en coloradoke
ver te bekennen! En dan de oogst, wat een tijd 
heeft hij daar in gestoken. En alles was even per
fect. 
In 1957 trouwde hij met ma en ze kregen 3 kinde
ren. Hoe blij waren ze toen ze eindelijk in Losser 
"op hun eigen" konden wonen en er zich nog 
een kleine "Tönis" aankondigde. 

Hij hield van z'n kinderen en wat zou hij een fijne 
opa voor Kim zijn geweest. 
Hij zal in de laatste jaren meer gevoeld hebben 
dan hij uitsprak: ,,Ouderdom komt met gebre
ken". Zo was hij: een man die zijn gevoelens niet 
gemakkelijk aan iedereen prijsgaf. 
Wij zijn bedroefd dat we nu al afscheid van Pa 
moeten nemen, net nu hij er met Ma zo fijn van 
kon gaan genieten. Tegelijk troost het ons dat hij 
niet langer heeft hoeven lijden, dat hij thuis kon 
worden verzorgd en dat hij daar op zijn manier 
afscheid mocht nemen op de plek die hem zo 
dierbaar was. 
Wij willen als kinderen graag Ma bedanken voor 
de geweldige zorg waarmee zij Pa ononderbro
ken omringde. 

Pa, bedankt. 

Voor uw belangstelling en medeleven, die wij 
van U mochten ondervinden tijdens de ziekte en 
na het overlijden van mijn man, onze vader en 
opa, danken wij U hartelijk. 

November 1993 
Bentheimerstraat 68 
7587 NJ De Lutte. 
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