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Antoon is geboren op 17 mei 1941 in Groesbeek als jongste van een hecht 
gezin van zeven kinderen. Na het afronden van de ambachtsschool ging 
hij aan de slag als timmerman bij Tiemstra. Vele jaren werkte hij met 
veel plezier samen met zijn vaste maatje Thé Leenders. 

In 1963 leerde hij Mientje kennen. Al snel besloten ze samen een nieuw huis 
te bouwen naast het ouderlijk huis aan de Acaciastraat. De familieband 
is sterk en intens. Antoon genoot van de gezelligheid en kleine dingen in 
het leven. Hij stond altijd voor iedereen klaar. Hij was vertrouwenspersoon 
en raadgever op zijn eigen wijze manier. Hij had voor elk probleem altijd 
een oplossing en als Antoon het goed vond, dan was het goed.

Antoon was een vakman, een perfectionist en hij hield van zijn werk. 
Alle avonden en zaterdagen werd er geklust met zijn vaste bouwploeg. 
Hij nam het initiatief en de leiding op een bescheiden en rustige manier. 
Helaas werd hij door zijn slechtziendheid steeds meer beperkt in zijn werk 
en in alle dagelijkse bezigheden. Dit was moeilijk voor hem te accepteren 
maar hij liet zich daardoor niet uit het veld slaan.

Antoon was de grote steunpilaar voor Gerton. Hij bood veiligheid 
bij uitdagende projecten. Hij was de stille stuwende kracht van het 

accountantskantoor. Vooral in de moeizame beginjaren. Dankzij zijn 
nuchtere kijk en onvoorwaardelijke ondersteuning bleef het bedrijf 
op koers. Trots was hij toen de familienaam op de gevel van het 
kantoorpand prijkte.
Heel trots was hij op Thomas en Marjolein en ook de band met Renate was 
bijzonder sterk. Niks was hem teveel. Altijd geïnteresseerd, behulpzaam 
en begaan met alles en iedereen.

Door zijn grote verantwoordelijkheidsgevoel nam hij, ondanks zijn eigen 
beperkingen, met volle overgave en liefde de intensieve zorg voor Mientje 
op zich. Daardoor was het mogelijk om samen, omringd door familie, 
op hun geliefde plekje te blijven wonen. Het verlies van Mientje viel hem 
zwaar. Hij koesterde alle mooie herinneringen, maar vond het moeilijk 
zijn eigen leven weer op te pakken. Hij genoot van de kleine lichtpuntjes 
die er nog voor hem waren. Wij troosten ons met de gedachte dat ze 
nu samen zijn.

In alle stilte
ben je van ons heengegaan,
maar je blijft voor altijd
in ons verder leven

Bedankt voor uw belangstelling en steun.
Dit doet ons goed.

Gerton en Renate
 Marjolein, Thomas


