


In dankbare herinnering aan 

René Vaanhold 
Echtgenoot van Lida Vaanhold - ter Haar 

Geboren in Garut (Indonesië) op 21 november 1938 
Overleden in Losser op 30 april 2014 

René werd geboren in Indonesië in een turbulente 
tijd. Al op jonge leeftijd verloor hij daar zijn 
moeder als gevolg van de oorlog. Hij beleefde een 
roerige jeugd, eerst nog in Indonesië en later op 
diverse kostscholen in Nederland. Hij leerde Lida 
kennen, met wie hij trouwde op 8 januari 1964. Ze 
kregen drie kinderen en vestigden zich in 1970 in 
Losser. 

Daar voelde hij zich al snel helemaal "senang": hij 
werd voorzitter van de buurt -annex carnavals
vereniging en was daarmee het hele jaar onder de 
pannen. Het carnaval beviel hem wel, hij breidde 
zijn activiteiten daarom uit naar de Losserse 
festiviteiten. Ook het zangkoor, het verpleeghuis, 
de kerk en de steenfabriek konden rekenen op zijn 
grote inzet. 

Hij genoot altijd van de mensen om zich heen , de 
vriendschap en de gezelligheid. Soms uitbundig, 
soms stilletjes achteraf. Als hij "kleine oogjes" had 
wist je dat het goed zat. Als blijk van waardering 
voor zijn inzet voor de gemeenschap is hij in 2010 
dan ook benoemd tot lid in de orde van Oranje 
Nassau. 

René was een doener, dat bleek ook in het huiselijk 
leven. Toen het eerste huis was uitverbouwd werd 
een nieuw huis gebouwd, waar hij samen met Lida 
na hun pensioen mooie jaren beleefde. Ze trokken 
heel Europa door, genoten van de kleinkinderen en 
bezochten nog enkele keren papa's geliefde Indië. 

Graag had hij -naar eigen zeggen- "hier nog wel 
een jaar of 10 wi llen rondhuppelen", maar dat was 
hem helaas niet gegeven. Op zondag 27 apri l 
ontving hij de ziekenzegen en op 30 april sliep hij 
rustig in. 

We danken u dat u dit afscheid met ons 
heeft willen delen. 

Lida, kinderen en kleinkinderen 


