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In liefdevolle herinnering 

aan Moeder en Oma 

Grada Geertruida Kortink 

Weduwe van Helnrich Gemard Vaneker 

Geboren op 12 juli 1913 in Lonneker . 
Op 6 december 2005 overleed zij aldaar. 

Op 10 december hebben we haar 
begraven op het R.K. kerkhof te Lonneker 

Moeder was 'n diepgelovige vrouw en 'n trouwe 
bezoekster van de keri< in Lonneker. Ze leefde 
intens mee met het wel en wee van het dorp, 
waar ze, zoals ze ook zo graag wilde, tot het eind 
van haar leven heeft gewoond. Ze heeft heel erg 
genoten van de laatste 9 jaar achter de "muziek
tent" bij "oons Marie en Truus" 
Ze was 'n bijzondere vrouw. Ondanks het vele 
verdriet in haar leven, zoals het over1ijden van 
Vader - Bernadette - Irene - en Henmine , was ze 
opgewekt en belangstellend voor de mensen om 
haar heen. 
Trots was ze op haar gezin. Vooral de klein- en 
achteri<leinkinderen hadden 'n bijzonder plekje 
in haar hart. Vele uren was ze bezig met het 

breien en haken van kleertjes voor de kleintjes. 
En op 92 jarige leeftijd wist ze nog alle ve~aar
dagen en vergat nooit 'n kaartje te sturen. 
Ze kon genieten van kleine dingen: 'n bosje 
bloemen. 'n lekker hapje en drankje. van het 
mooie Wegmansbos en de vogeltjes voor haar 
raam. 
Ze was al 90 jaar toen ze, samen met dochter en 
schoondochters, voor het eerst in het vliegtuig 
stapte voor 'n bedevaart naar Lourdes. Een 
hoogtepunt in haar leven. 
Haar grote hobby was kaarten. Dat verveelde 
haar nooit. 2 Avonden in de week met de buren 
en als de kinderen kwamen. moest er ook 'n 
potje 1000 kaarten gespeeld worden! Dagelijks 
zat ze achter de computer te freecellen. 
Ze was 'n zelfstandige vrouw die wist wat ze 
wilde en dat wisten wij als kinderen ook. Haar 
huis en tuin moesten netjes zijn. En als de bla
deren vielen moesten ze zo snel mogelijk weg
geblazen worden. Tot op het laatst kookte ze 
haar eigen potje ..... en lekker! 
We zullen onze lieve, gezellige moeder en oma 
heel erg missen! 

Wij danken u voor uw belangstelling en meele
ven bij haar over1ijden. 

Kinderen. klein- en 
achterkleinkinderen 




