
Zijn stoeC is Ceeg 
zijn stem is sti[ 
%'ij zuffen veráer gaan 
áat was zy·n wi[ 

%orzicliti.g k{opt lioop 6ij ons aan 
eens zuffen we weer samen staan. 



t In dankbare herinnering 

J{uu6 o/orgers 
J{u6ertus Johannus :Maria 

Lonneker, Enschede, 
• 23 november 1932 t 2 1 december 2014 

Pa werd geboren op 23 november 1932 aan de 
Ovennaatweg 60, op het Zuidkamp, te Lonneker. 
Hij groeide op in een gezin met 3 broers en I zus. 
Als kind maakte hij de oorlog bewust mee. In 1953 
heeft Pa gediend als dienstplichtig militair bij de Genie, 
hij werd ingezet tijdens de watersnoodramp en dit 
maakte grote indruk op hem. 
Eind jaren 50 ontmoette hij Ma, tijdens een dansavond 
in De Lutte. In 1962 trouwden ze en vonden hun intrek 
aan de Vergertweg waar hun 2 zonen werden geboren, 
Harrie en Marcel. De handicap van Harrie was hun 
grootste zorg. 
Begin j aren zestig was hij werkzaam als melkventer 
bij de Orrnel, eerst met paard en wagen later met de 
melkwagen. 
Zijn liefüebberij het houden van dieren, en in het bijzon
der wildzangvogels, was de drijfveer om een eigen zaak 
te openen aan de Dorpsstraat 75 in Lonneker. Pa en Ma 
hebben het samen met veel enthousiasme uitgebreid. 

Eind jaren negentig gingen ze met pensioen, alleen de 
verkoop van bloemen werd voortgezet, hieruit haalden 
ze samen nog veel plezier. 
Wc zij n dankbaar dat ze de jaren er na samen nog vele 
leuke dingen hebben ondernomen. 
In 201 I werd bij Pa longemfyseem geconstateerd, maar 
ondanks dat bleef hij nog actief, als vrijwilliger op de 
Losser Hof, het organiseren van kaartavonden, de 
braderiecommissie en de Oudheidvereniging Lonneker. 
In 2012 vierden Pa en Ma hun 50 jarig huwelijk. 
In 2014 ging Pa zijn gezondheid verder achteruit en 
moest hij tegen zijn zin in, leven met beperkingen die 
hem noodgedwongen werden opgelegd. Vooral het niet 
meer mee kunnen op jacht viel hem zwaar. Dit alles kon 
hij moeilijk accepteren, maar door zijn geloof gedreven 
en met de onvoorwaardelijke hulp en steun van Ma 
werd dit voor hem een stuk dragelijker. 
Op 15 december 20 14 werd hij opnieuw opgenomen in 
het ziekenhuis, ook tijdens deze periode behield hij zijn 
humor, belangstell ing voor andere mensen en positieve 
instelling. 
Op zondag 2 1 december is hij vredig ingeslapen. 

We zullen je nooit vergeten, 
maarje hebt nuje verdiende rust bij God gevonden. 

Wij danken u voor uw belangstelling en medeleven. 

Annie, Harrie, Marcel en Els 


