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In liefdevolle herinnering aan 

Wilhelmus Theodorus Vloon 
Wim 

echtgenoot van Ria Rikkert 
vader van Martin en Sylvia 

Wim werd geboren op 31 augustus 1945 te Borne en is, 
getroost en gesterkt door het H. Sacrament der Zieken, op 
15 december 2001, temidden van ons, thuis rustig 
ingeslapen. Hij werd slechts 56jaar oud. 

Hij groeide op in een groot gezin met 5 broers en 4 
zussen. 
Op 27 augustus 1965 trouwde hij met Ria Rikkert . Ze 
kregen samen twee kinderen: Martin en Sylvia. 

Wim was een harde werker en hij was graag onder de 
mensen. Daarnaast was hij ook een buitenmens, die 
enorm kon genieten van de dieren. 
Aan de Bomsestraat had hij dan ook kippen, schapen, 
eenden, geiten en kalkoenen. Ook mocht \Nim graag een 
wandeling maken in het bos om zo van de natuur en het 
wild te genieten. 

Wim was een man die zijn vreugde en plezier haalde uit 
de kleine dingen. Een verre vakantie hoefde van hem 
niet. Vorig jaar is hij voor het eerst met Ria naar Spanje 
gevlogen. Dat was hem goed bevallen en hij had zich 
voorgenomen om dit vaker samen met Ria Ie gaan doen 
Helaas mocht di: niet zo zijn. 

In mei 2001 kreeg Wim te horen dat hij nierkanker had 
met uitzaaiingen naar zijn longen. In juni 2001 werd hij 
geopereerd, maar al gauw bleek dat hij ongeneeslijk ziek 
was en dat de doktoren niets meer voor hem konden 
doen. Wun wilde het echter niet opgeven. 
Hij wilde knokken om zijn eerste kleinkind nog te kunnen 
zien. Deze strijd kon hij echter niet winnen. 

Lieve Wim, Pa: we houden van je en je zult altijd bij 
ons zijn. 

Voor al uw medeleven en belangstelling die wij mochten 
ontvangen en ondervinden tijdens de ziekte en na het 
overlijden van mijn lieve man en onze onvergetelijke 
vader en schoonvader zeggen wij u hartelijk dank. 

Ria Vloon ·Rikkert 
Martin en Anneke 
Sylvia en Gertian 

Wim's laatste woorden waren: 
Wees goed voor elkaar. 

Het is goed zo. 




