
In liefdevolle herinnering aan 

Willie Sueters 

Geboren te Hengelo 16 april 1928, overleden 
op 6 mei 2005 en sedert 3 januari 1957 gehuwd 
met Annie Nijhof. 

Op 10 mei 2005 hebben wij afscheid van hem 
genomen in de Onze Lieve Vrouwekerk en hem 
begeleid naar zijn laatste rustplaats op de 
begraafplaats aan de Deumingerstraat te Hengelo. 

Willie groeide op in Hengelo als een na jongste 
in een gezin met 9 kinderen. Hij heeft een erg 
fijne jeugd gehad met liefdevolle ouders. In 1953 
leerde hij Annie Nijhof kennen en zij trouwden 
in 1957. Samen kregen ze twee dochters, Rianda 
en Simone. Schoonzoon Johnny kreeg ook een 
eigen plekje in zijn hart. Willie was een man die 
hield van gezelligheid. "Een vlekje wegwerken" 
is voor familie en vrienden een bekend gezegde. 
Ook in z ijn werk vond hij die gezelligheid 
belangrijk. 

In 1981 kreeg Willie ernstige gezondheids
problemen met zijn hart, waardoor hij meerdere 
keren by-pass operaties moest ondergaan. Met 
werken moest hij stoppen. Hij kreeg meer tijd 
voor zijn hobby 's en maakte de mooiste dingen 
met name voor zijn kleinkinderen. Willie was 
een man met twee gouden handen, waarop ook 
anderen nooit tevergeefs een beroep deden. Vele 
uren bracht hij door in zijn schuur. Door zijn 
lichamelijke beperkingen verhuisden ze drie jaar 
geleden naar een kleinere woning aan het 
Mauritsplein. Hier vermaakte hij zich oneindig 
met het vullen van doorlopers en volgde hij de 
sport op TV. Voetbal was hierbij favoriet. Begin 
vorig jaar kreeg hij de diagnose longkanker. Vol 
wilskracht bond hij de strijd aan tegen deze ziekte. 
Begin april dit jaar werd in het z iekenhuis 
duidelijk dat hij deze strijd niet zou winnen. Zijn 
liefste wens, thuis sterven, hebben wij met veel 
liefde vervuld. Tot het laatst toe behield hij zijn 
humor en ondeugendheid. 

Lieve "Willie", pa en opa 
je leeft voort in onze herinnering. 

Wij danken allen voor uw belangstelling en 
medeleven. 

Annie Sueters - Nijhof 
Kinderen en kleinkinderen 


