Ter herinnering aan

Ton van lngen
gehuwd met

Thea Weerts
Hij werd geboren op 26 Íebruari 1936 in
Rimburg èn overleed totaal onveruacht,
thuis in Terwinselen, op 6 maart 1998.

'n Gewone daq, 'n morqen als normaal.
'n Helpende hànd van Ton na ontbijt en

krant; hij zou ziin ronde weer maken
over het kerkhof, controle, 'n praatje
hier, 'n helpende hand daar....

Opeens is alles anders, de tijd valt stil,

dagelijkse zorg, gekend om ziin inzet

voor't kerkkoor in de commissie van bijstand, attent en bezorgd om zijn zieke
kameiaad Hub, trouw ón conscièntieus
in het werk met de oarochiestem: oenoot van de natuur, fiield van 'n sifa"ret
en'n borrel, 't liefste thuis in vertrouwde
omgeving.

Ton was bilna veertig jaren getrouwd

met Thea, sàmen maàkien zeïlannen,
zoveel nog op 't programma. Ton, die
onverholen trots was oo ziin kinderen
Sonja en Ton, ongezegd widten ze 't allen.

Ton, zo opeens ben je niet meer bij ons.
't ls wreed en doet onzegbaar veel pijn.
We zullen je erg missen.
Dank je voor wie en wat je voor ons en
zovele anderen was.
Onze wens dat je in vrede mag ziin,
in een leven van God-met-iou.
A Dieu, Ton.

leven valt weg, Ton is niet meer....

Ton, de man met de langzame tred op
straat, man van weinig woorden, wat
gesloten, met oprechte, eerlijke belangstelling voor mensen, zonder ophèf
klaarstaand voor de ander, sociaal bewogen, ook heel principieel in opvatting
en houding; toonde ziin genegenheid in
heel kleine dingen, wilde nooit op de

De familie dankt oprecht voor alle medeleven en belangstelling.

De zeswekendienst zal worden gehouden op zondag 19 april om 10.00 uur in
de parochiekerk van Terwirrselen, Kerkrade-west.

voorgrond staan.

Ton deed heel eenvoudig veel dingen het parochiekerkhof was sinds jaren zijn
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