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JOSEPHUS GERARDUS WILHELMUS
TOONEN
echtgenoot van
MARIA ELISABETH SIBILLA WOLTERS

te Arcen en Velden.
te Heerlen.

Geboren 19 maart 1908
Overleden

8 april

1982

pad
hem

moeten doen.
Als het enigszins mogelijk was, zat pap met
zijn vishengel aan de waterkant, tevreden zijn

,,De mens wikt en God beschikt"

ln dankbare herinnering

neer hij met zijn wandelvrienden op
ging; helaas zullen ze het nu zonder

rokend.

Buiten, waar hij zo graag was, heeft God
hem tot Ztch geroepen. Mooier kon hij het

zich niet

wensen.

Voor mam was hij een fijne man, voor ons een
onvergetelijke vader en voor de kleinkinderen
een allerliefste opa.
,,PAP" bedankt voor alles. We zullen toch
zonder je verder moeten, hoe moeilijk dat ook
is. Moge je rusten in vrede.

Wij zijn allen diep geschokt en bedroefd door

de plotselinge dood van onze dierbare

man

en vader.
Het was zo geweldig fijn met hem in ons
midden. Hij was een gelovige, rustige en
vriendelijke man. Altijd stond hij klaar voor

Wij danken U allen hartelijk voor het medeleven ondervonden bij het plotselinge sterven en de begrafenis van onze meest dierbare man, vader en opa.

wie zijn hulp inriep. Bovendien zat hij vol
humor en grapjes.
Met mam leefde hij intens gelukkig en voor
zijn gezin had hij alles over.
Zijn opgewekt gemoed deed hem dicht bij de
natuur staan. Zijn liefde voor de natuur wist
híj over te brengen op zijn leerlingen. Veertig
jaar lang heeft hij dit met veel toewijding

Mevr, M. Toonen-Wolters
kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal gehouden
worden in de parochiekerk van St. Jozef te
Ubach over Worms op zondag 23 mei a.s.
om 11.15 uur.

gedaan.

Dagelijks genoot hij nog van de natuur wan-
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