Wil in Uw gebeden gedenken
TOON KLEINE
echtgenoot van
MIA VAN HERTEN
vader van
Yvonne

en Marcel

Onze dierbare overledene werd geboren te
Sittard op 11 juli 1936. Hij overteed, plotseling
en onvoorzien, nog voorzien van het Sacrament
der zieken, te Geleen op 4 augustus 1982. Na
een plechtige Eucharistieviering in de parochiekerk van de H. Petrus te Sittard hebben wij
hem 7 augustus d.a.v. aldaar begraven.
De zoveelste stralende dag van deze zomer
kreeg wel een bijzonder somber en triest
einde, toen het bericht zich verspreidde dat
Toon Kleine plotseling was komen te overlijden:
Toon, de door zo velen zo hoog gewaardeerde
vakman, die in zijn werkplaats het van vader en
opa overgeërfde vakmanschap zo kundig en zo
artistiek voortzette;Toon, de door zo' n talloos
grote groep zo hoog geschatte vriend;Toon naar
wie iedereen zo graag luisterde, aan wie iedereen zo graag raad vroeg en van wie tallozen op
velerlei gebied goede raad kregen;Toon, die
tegenover iedereen altijd eerlijk en oprecht zijn
mening uitte; maar vooral Toon, de trouwe

echtgenoot van Mia, de toegewijde vader van
Yvonne en Marcel. Voor deze laatste drie speciaal leefde en werkte hij, voor hen en hun welzijn was hem niets te veel.
Te jong, te snel, te onvoorzien was zijn heengaan
uit ons midden.
Verslagen en verdoofd staan wij rondom het
dode lichaam, dat ons hier op aarde van hem is
overgebleven. Wij willen proberen te bidden:
Heer, Uw wil geschiede en hem aanbevelen in
Gods liefde en barmhartigheid, opdat hij moge
rusten in vrede en ons aller voorspreker moge
zijn bij onze tocht door het leven, die wij nu,
helaas, zonder hem moeten voortzetten.
Toon, rust in vrede.

Voor Uw blijken van belangstelling bij het
overlijden en de begrafenis zeggen wij U
hartelijk dank.
Mia, Yvonne, Marcel
De plechtige zeswekendienst zal gehouden
worden op zondag 19 sept. a.s. om 10.00 uur in
St. Michielskerk (Markt) te Sittard.

Begr. ondern. W. Wauben Sittard tel .
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