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In dankbare herinnering aan 

Johanna Hermina Baveld, 
Korhaan'n Anna 

sinds 1981 weduwe van Bernard Veger. 

De rust en eenvoud zelve 
en soms te bescheiden 

Moeder is geboren in 1909 op het vliegveld 
waar ze haar jeugd heeft doorgebracht in 
een fijn gezin met broers en zussen. In 
1938 trouwt ze met Bernard Veger, die dan 
hun huis klaar heeft waar ze tot nu toe 
heeft gewoond. Samen brac~ten zij 5 ki.':l
deren groot, die allen hun e1gen weg ZIJn 
gegaan, al bleef de oudste dochter en haar 
man dichtbij hen, zodat vader en moeder 
veel hebben kunnen genieten van de beide 
kleindochters die achter hen woonden. 
In 1981 overlijdt haar manBernarden daar
na trekken Mini en Bennie bij moeder in 
zodat ze niet alleen blijft. Moeder geniet 
hiervan en vindt veel steun bij haar dochter 
en schoonzoon. Als in 1995 haar oudste 
zoon overlijdt heeft ze daar veel verdriet 
van en kost het haar moeite om daar door
heen te komen. 

Ze geniet van de 7 klein- en de 5 achter
kleinkinderen die haar vaak komen bezoe
ken. Ook mag ze graag bij haar kinderen 
en kleinkinderen op verjaardagsvisite ko
men, dan kan ze zo bescheiden als ze is, 
heerlijk genieten van het samen~ijn met 
iedereen. Ook genoot ze van de mlddagen 
op de Soos. Een beetje bewegen en kaar
ten met vrienden en bekenden. Moeder 
was zeer gelovig en vond veel steun bij de 
Heilige Moeder Maria bij wie ze veel kaar
sen heeft opgestoken voor papa en Johan. 
Als ze op 8 december wordt getroffen door 
een zware hersenbloeding ontvangt ze het 
H. Sacrament van de Zieken. Tot aan haar 
overlijden wordt er om beurten bij haar ge
waakt door kinderen en kleinkinderen en 
hebben wij zo afscheid kunnen nemen van 
een hele lieve moeder, schoonmoeder en 
oma. 
Na een uitvaartdienst op vrijdag 22 decem
ber 2000 in de Parochiekerk te Lonneker 
hebben we haar lichaam aldaar te ruste 
gelegd. 

Wij danken u voor de ge.toonde b~!angstel
ling en het medeleven biJ het overliJden van 
onze lieve moeder, schoonmoeder en oma. 

Kinderen. klein- en 
achterkleinkinderen Veger 


