
Blijven wij ons dankbaar herinneren 

TONNIE VERKUIJLEN 

echtgenote van 

HARRY VAN MELFOORT 

Zij is geboren te Lieshout op 11 maart 1927 en over
leden te Helmond op 11 januari 1986, gesterkt door 
het Sacrament der Zieken. 
Op 15 januari was haar uitvaartdienst in de kerk van 
St. Servaas te Lieshout, waarna de begrafenis op 
het parochiekerkhof. 

Nog maar 58 jaar oud, maar toch heeft Tonnie een 
lange weg moeten gaan, die voor haar niet gemak
kelijk is geweest. 
Ze had dikwijls haar broer en zus voor ogen, die zo 
jong gestorven zijn. Voor haar was dat een angstig 
gevoel. Afscheid nemen viel voor haar altijd heel 
erg zwaar. 
Tonnie heeft heel haar leven hard gewerkt. Ze 
gunde zich weinig rust. Altijd bezig met poetsen en 
in haar huishouden. Vroeger in de groentewinkel en 
in haar huis. Alles moest perfect in orde zijn. 
Ze was er ook als anderen een beroep op haar 
deden; ze wilde vooruit helpen. ze wilde dienstbaar 
zijn. Op de fiets is ze dikwijls naar Mierlo gegaan. 
Tonnie en Harry hebben het samen goed gehad en 
veel steun van elkaar ondervonden. Samen hebben 
ze ook moeilijke perioden van ziekte doorgemaakt. 

Harry was voor haar een onmisbare steun. 
Tonnie hield van haar kinderen. Ze was heel 
bezorgd om hen. Ze vond het erg als zij door hun 
huwelijk haar gezin gingen verlaten. De vele foto's 
in haar huis geven aan hoe ze gehecht was aan 
haar man, kinderen en kleinkinderen en haar familie. 
Ze was blij met haar hondje en ze hield van bloemen 
en planten in huis. Tonnie was het liefst op zichzelf, 
in haar eigen huis. Maar wekelijks was ze wel even 
bij de buurvrouw geweest. 
Ongetwijfeld is haar geloof een grote steun 
geweest. Trouw heeft ze dat geloof gevoed in de 
viering van de Eucharistie. We mogen geloven dat 
haar geloof ook haar geluk zal zijn voor altijd. 
Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar geen 
verdriet meer is, geen angst, geen dood. 
Zij is thuis, in de rust en de vrede die we haar zo 
van harte gunnen voor al haar goedheid en liefde. 

Voor Uw blijken van belangstelling en medeleven 
brj het overlijden en de begrafenis van mijn dierbare 
vrouw, onze zorgzame moeder en lieve oma betui
gen wij U hiermede onze oprechte dank. 

Harry van Melfoort 
kinderen en kleinkinderen 




