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Laten we bidden voor 

Theodorus Lambertus 
Hanenbergh 

•Het is goed zo· 

Theo werd op 29 juni 1926 geboren te Erica en is rustig 
ingeslapen op 31 juli 2006 op tachtig jarige leeftijd. 

Hij was de oudste van 'n boerengezin met elf kinderen. 
Z'n vader was al vroeg invalide zodat Theo al op 14-jarige 
leeftijd de kost moest verdienen voor het hele gezi~. Hij 
stond trouw elke week z'n loon af tot aan z'n huwelijk. 
Hij werkte als boerenknecht en hield erg van gezelligheid. 
Op stap in de weekenden of spelen op feestjes op de 
accordeon. Hij is lang vrijgezel geweest want pas op 36-
jarige leeftijd trouwde hij met Lenie Lohues die hij via z'n 
zus kende. 
Het paar ging wonen achter in het veld aan de Ericasestraat 
waar de oudste 3 kinderen geboren werden. 
Theo werk,e ondertussen op de fabriek in de ploegen. Te 
zwaar werk want hij kreeg last van z'n rug. Via z'n broer 
kwam hij terecht bij de plantsoenendienst waar hij 
helemaal in z'n element was. Lekker buiten werken en met 
iedereen 'n praatje kunnen maken. 
Het gezin verhuisde later naar het dorp waar de jongste 
twee kinderen geboren werden. 

Theo werd afgekeurd rnaar verveelde zich geen moment. 
'n Grote groentetuin en altijd aan het knutselen. 
Boodschappen doen op de fiets voor het eigen gezin en 
voor z'n bejaarde moeder. 
Toen alle kinderen de deur uit waren gingen ze naar 'n 
bejaardenwoning aan de Duikerstraat. Ze hadden het daar 
erg naar zin vooral als de kinderen en kleinkinderen langs 
kwamen. Totdat het noodlot toesloeg op 9 oktober 2000. 
Lenie overleed geheel plotseling. iedereen verslagen achter 
latend. Theo kon maar niet wennen aan het alleen zijn en 
verhuisde naar de Valkenhof. Hij probeerde het beste er van 
te maken, sloeg zich er dapper doorheen en deed aan alle 
activiteiten mee. Hij werd 'n geliefd en graag gezien 
persoon. 
Wel kreeg hij steeds meer lichamelijke ongemakken maar 
krabbelde er telkens weer boven op. 
Toen z'n tachtigste verjaardag naderde kwam bij hem 
steeds meer het besef dat het genoeg was geweest. Hij 
miste Lenie enorm en_had minder plezier in het leven. 
Hij heeft nog samen met z'n familie z'n verjaardag gevierd 
en daarna werd hij zo ziek dat hij opgenomen werd in het 
ziekenhuis. Al snel bleek dat men weinig meer voor hem 
kon doen en is hij rustig in het bijzijn van z'n kinderen 
ingeslapen op maandag"ochtend 31 juli 2006. 

Hij was 'n gelovig mens en vond veel steun in kerk en 
geloof. We zijn er van overtuigd dat hij herenigd is met 
Lenie en dat ze samen veilig in Gods handen zijn. 

Theo, papa en opa bedankt voor alles en rust in vrede. 

Wij danken u voor uw medeleven. 

de familie 


