
Anton Dronkers

Over dromen moet je niet te lang praten.
Het is beter om weer snel met nieuwe dromen aan de slag te gaan.

Anton Dronkers over De Bakkerij in 2011

Foto genomen op 12 september 2021



Van mijn lieve Anton, onze zorgzame (schoon)vader en fijne opa hebben wij 
afscheid moeten nemen. We zijn verdrietig en tegelijkertijd zeer dankbaar 
voor alle liefde en zorg die hij ons heeft gegeven. Zijn onbaatzuchtige en 
toegewijde hulp aan anderen zal ons bijblijven.

Anton Dronkers
emeritus predikant

Hontenisse, 19 januari 1937  Leiden, 30 september 2021

Leiden: Jeannette Dronkers - de Haan
 Marileen †
Roermond: Ariënne en Menno
 Niels en Cheyenna
 Koen en Idries
 Aniek en Tom
Herten: Frank en Thiald
 Nina
 Madelief
Roermond: David en Elizabeth
 Florian
 Olivier
 Marilou

 
Correspondentieadres Jeannette: Schouwenhove 81, 2332 DR Leiden

Het vuur zal voortdurend 
brandend gehouden worden, het 

mag niet uitgaan

Leviticus 6 vers 13

Een bijzonder mens hebben wij moeten laten gaan

Voorafgaand aan de afscheidsdienst is er van 10.00 – 11.30 uur gelegenheid 
om persoonlijk afscheid te nemen van Anton in de Marekerk te Leiden, 
Lange Mare 48, 2312 GS Leiden. Mocht u op een ander moment afscheid 
willen nemen, neemt u dan contact op met Jack den Heijer van Monuta op 
06-29204744.
 
Anton zal in een afscheidsdienst worden herdacht op vrijdag 8 oktober 2021 
om 12.00 uur in de Marekerk te Leiden. Aansluitend is iedereen uitgenodigd 
om in de Marekerk na te praten met een kop koffie en een broodje. Gelet op 
de COVID-19 regels zal op deze locatie geen QR-code gevraagd worden.
Op zaterdag 9 oktober 2021 zal Anton in besloten kring bij Marileen worden 
begraven op begraafplaats Rhijnhof te Leiden. 

Mocht u overwegen om bijvoorbeeld bloemen te geven, dan wordt - geheel in 
de geest van Anton - een donatie op prijs gesteld aan Alzheimer Nederland. 
Een gift aan deze instantie kan worden overgemaakt op rekeningnummer 
NL13INGB0000002502, dan wel via de website: www.alzheimer-nederland.nl.


