
Vol respect en dankbaarheid herinneren wij ons 

Theoáorus Çerfiaráus Veger 

echtgenoot van 
Annie Veger-Oude Hendrikman. 

Hij werd geboren op 20 januari 1935 te Losser 
en overleed op Nieuwsjaardag 2014, 

waarna gesterkt door het Sacrament der Zalving 
op 2 januari. 

Theo groeide op in een gezin van tien kinderen 
en was de vierde tussen allemaal broers en 
zussen. Zijn passie voor duiven en voetballen 
zijn al vroeg in zijn jeugd een gegeven. Hij 
heeft als keeper in het doel gestaan van het 
"Glane" eerste elftal, waarna hij al vlug lid 
werd van de Lo1meker voetbal vereniging LSV. 
Bij deze vereniging heeft hij zich in 2005 al 
ruim vijftig jaar ingezet en is daarmee tevens 
erelid geworden. 
Hij genoot volop van het leven na zijn 
pensionering als bakker (met 40 dienstjaren) op 
56 jarige leeftijd enje kon Theo overal in 
Lonneker en omstreken tegenkomen op de fiets. 
Tot en met de laatste dag heeft hij zich ingezet 
voor beide verenigingen en vervulde hij een 

belangrijke rol in het clubleven. Ook genoot hij 
er van om samen met zijn vrienden een kaartje 
te leggen. 
Zeer plotseling hebben wij afscheid moeten 
nemen van onze zorgzame echtgenoot, 
(schoon-)vader en opa. We doen dit met veel 
verdriet, maar met een dankbaar gevoel dat hij 
zo lang in ons midden mocht zijn. Een zeer 
bescheiden man, die weinig sprak, een 
uitzonderlijke vorm van humor bezat en genoot 
van alle facetten van het leven. 
Het dagritme van Theo bevatte een 
kenmerkende nauwgezette structuur en hij liet 
zich graag omringen door familie en vrienden. 
Zelf was Theo voornemens om nog jarenlang 
door te gaan met zijn tot dan zeer voldane en 
tevreden gevoel over het leven, helaas heeft hij 
op een zeer moedige wijze afscheid van ons 
moeten nemen. Dit voor ons allen aangrijpende 
en emotionele moment, in aanwezigheid van 
zijn echtgenoot, kinderen en kleinkinderen waar 
hij zo trots op was. 

Oprechte dank voor uw belangstelling, 
getoonde medeleven en voor uw aanwezigheid 
bij de avondwake en of uitvaartceremonie. 

Annie Veger- Oude Hendrikman 
Kinderen en kleinkinderen 




