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Tonnie werd geboren in Raalte op 11 september 1909. 
Zij is op 12 maart 2003 in het verpleeghuis de 
Hartkamp te Raalte overleden na voorzien te zijn van 
het Sacrament der Zieken. 
Op maandag 17 maart d.o.v. hebben we haar na de 
uitvaartmis in de Basiliek van de H. Kruisverheffing te 
ruste gelegd op het R.-K. kerldlof. 

Moeder hebben we lang in ons midden mogen hebben. 
Alle seizoenen van het leven heeft ze doorgemaakt. 
Aan de Enkstraat geboren, is zij altijd aan de Enkstraat 
blijven wonen. Zij heeft een zeer arbeidzaam leven 
gekend. 
Zorg en aandacht voor de medemens stond bij haar 
hoog in het vaandel geschreven. Zij was aanwezig bij 
bevallingen en koesterde het prille leven, maar ook 
stond zij de oudere mens bij. Zo heeft zij haar eigen 
vader lang in huis gehad en verzorgd. 
Zo heeft zij ook jarenlang geholpen bij het schoonma
ken en schoonhouden van de prachtige Basiliek, wat 
haar kert< was. In deze kerk is zij gedoopt, gevormd en 
getrouwd. 
Op latere leeftijd trouwde zij op 12 september 1946 
met Nols de Jong en nam zijn dochter Annie liefdevol 
op in haar huis. Uit hun huwelijk werd Theo geboren. 
Helaas zijn zij maar kort getrouwd geweest, want 
Nols de Jong stierf al in het jaar 1959. Dus 13 Jaar zijn 
zij maar getrouwd geweest. 
Zij ging niet bij de pakken neerzitten. Haar zorg en 

toewijding voor de medemens gal haar leven perspectief. 
Zij begon ook andere lacetten van het leven te ontdek
ken. Zo heeft zij enkele keren een bedevaartsreis naar 
Lourdes gemaakt en ze ging ook naar Banneux heen. 
Behalve op bedevaart gaan, heeft ze ook verschillende 
busreizen gemaakt o.a. naar Oostenrijk. Dan genoot 
ze volop. 
Zij heeft er in haa' leven heel wat afgepraat en gezongen. 
Na het oveflijden van Nois hechtte zij zich steeds meer 
aan haar zoon Theo, voor wie zij zorgde en naar wie zij 
uitkeek als hij thuis kwam. 
Helaas kreeg zij 17 jaar geleden een hersenbloeding, 
waardoor ze beperkt werd in haar mogelijkheden. Ook 
werd zij steeds stiller en stiller. In 1995 werd zij opge
nomen in het verpleeghuis "de Hartkamp•. Zij heeft het 
er erg zwaar gehad en het liefst zou ze weer met Theo 
naar huis gegaan zijn. Dagelij(s werd ze door haar 
zoon bezocht 
Zelden zei ze wat en zong niet meer. Nog een keer 
zong zij: Lang zullen ze leven, toen Toos, één van haar 
trouwe beZoekers vertelde dat ze veertig jaar getrouwd 
waren. 
In alle rust heeft zij op woensdagavond 12 maart in het 
bijzijn van enkele dierbare mensen haar ogen voorgoed 
gesloten. 
Moge zij nu delen in de vreugde van de Heer, in wie zij 
het volle vertrouwen had. 

DANKBETUIGING 
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