


In liefde gedenken wij 

Wilhelmus Johannes Donkers 

Weduwnaar van Johanna Elisabeth Helmes 

Wim werd geboren op 18 oktober 1927 te Angerlo en 
is op 3 juni 2014 overleden. De begrafenis vond plaats 
op 10 juni 2014 op Het Waarveld te Haaksbergen. 

_;,Pa groeide op in het "Angerlosebroek" met twee 
broers en twee zussen. Al op jonge leeftijd verloor hij 
zijn tweeling broer. Hij was een man van weinig 
woorden maar vol met grapjes en plagerijen. Altijd 
te herkennen aan zijn pijp en pet, zonder ging hij niet 
op pad. Van zijn werk als boerenknecht genoot hij 
enorm. 
In 1957 trouwde hij met Ma en gingen in De Weert 
wonen waar hij werkte bij boer Verbeek. In 1966 viel 
hij daar van de zolder en na zijn herstel was er geen 
plek meer voor hem. We verhuisden naar Buurse 
waar hij ging werken op de Pol bij "Pol Willem" 
Een mooie tijd ook voor ons. Lange tijd reed hij zonder 
rijbewijs tot hij staande werd gehouden en Pol Willem 
het tijd vond voor rijles. 
Ondanks zijn werk had hij altijd tijd om met ons te 
tekenen, kaarten, voetballen ofte tennissen. 
Zelfs fietsen op ons "Pietje Pelle" fietsje . Niks was te 
gek. Pol Willem stopte en Pa ging naar Waterschap de 
Schipbeek. Hij deed altijd wat hem gevraagd werd. 
"Als de baas wil dat ik achterwaarts langs de bekke 
mot veurn dan dok dat." Zo moest hij een keer met de 
klepelmaaier onder het viaduct door in Haaksbergen, 
dit kon dus echt niet, hij kwam er vast onder te zitten . 

Daar werd Pa ook niet veel anders van. Het kon toch? 
Na zijn pensioen was hij nog drukker als voorheen. 
De groentetuin, tuintjes onderhouden, fietsen met 
Ma, kaarten bij Paula en natuurlijk niet te vergeten de 
kinderen en kleinkinderen. Altijd stonden jullie voor 
ons klaar en voor de kleinkinderen wasje een te gekke 
opa . Voetballen, spelletjes en zelfs hutten bouwen 
onder de tafel waar je dan ook in moest zitten op een 
wel heel klein stoeltje. Zo'n 9 jaar geleden ging je 
geestelijke gezondheid langzaam achteruit. 
We raakten je kwijt . Ma heeft je verzorgd tot het niet 
meer kon. Op 22 december 2011 ging je naar Het 
Wiedenbroek. Een moeilijke periode zowel voor jou 
als voor ons. Liefdevol ben je daar verzorgd en je 
genoot van ons bezoek, vooral van de koffie met 
gebak en niette vergeten de ijsjes en de chips. 
Op 1 juni kwam je op bed en 3 juni glipte je na de 
verzorging er toch snel tussenuit, op jouw manier. 

Pa bedankt voor alles en doe Ma de groeten! 

Wij danken U voor alle belangstelling en medeleven 
tijdens de ziekte, na het overlijden en bij de uitvaart 
van onze lieve pa en opa. 

Betsy en Luc 
José en Martin 
Harry en Erica 
Wilma en Clemens 
Marian en Marcel 
Kleinkinderen en achterkleinkinderen 


