
gedachtenis aan 

TONY WAANDERS 
echtgenoot van 
Annie Noordink 

geboren 7 februari 1915 te Enschede 
overleden 13 juni 1981 te Enschede. 

De Zwijgers 

Ik ga steeds meer geloven in de 
zwijgers en niet in wie op de parade 
staan; niet in de .hebbers' en de 
,krijgers', die met de prijzen strijken 
gaan. 
Maar in wie nooit zijn opgevallen ; 
ik dacht dat dáár een leven leeft 
iets van de échte waarheid heeft. 

Naar Toon Hermans. 

Temidden van zijn gezin en in zijn 
vertrouwde omgeving is vader van 
ons heengegaan. Het is voor ieder 
van ons een grote voldoening dat wij 
hem vooral de laatste uren van zijn 
leven zo nabij mochten zijn. 
Met diepe waardering zullen wij en 
velen met ons vader in onze herinne
ring bewaren. 

Hij was een man die hard gewerkt 
heeft voor zijn gezin, zijn vrouw en 
kinderen ~aren hem alles; hij genoot 
van gezelligheid in huis. was een 
vredestichter. 
Altijd stond hij klaar voor 'n ander. 

niet met veel mooie woorden. maar 
gewoon door te doen. 
Hartelijkheid en vriendschap gingen 

van hem uit. hij was ook dankbaar 
voor elke blijk van belangslel-
ling, vooral toen hij in 't ziekenhuis 
was opgenomen 

Zelf heeft hij het lang niet altiJd 
gemakkelijk gehad; een ander er
gens mee lastig vallen lag niet in z'n 
aard. hij verwerkte het zelf. 
Zijn diep geloot en Godsvertrouwen 

waren zijn steun. zijn leven in deze 
tijd aan te kunnen. 
In ons gebed tot God blijven wij met 
hem verbonden: 
Vader in de hemel. U danken wij 

voor al het goede dat wij door Tony 
mochten ontvangen. - Wil zijn offer
vaardig leven in ons midden belonen 
met een leven vol vreugde zonder 
einde bij U die met Uw Zoon Jezus 
Christus en met de H. Geest leeft in 
de eeuwen der eeuwen. 
O.L.Vrouw v. Altijddurende Bijstand. 
wees onze voorspraak. 




