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Zij werd geboren op 2 augustus 1925 te Losser. 
Gesterkt door Sacramenten der Zieken is moeder 

thuis overleden op 4 maart 2006. We hebben 
donderdag 9 maart afscheid van haar genomen met 
een uitvaartdienst in de H. Maria Geboorte kerk te 

Losser. Daarna hebben we onze moeder en oma ter 
ruste gelegd bij vader op het R.K. Kerkhof aldaar. 

Ruim 80 jaar is ze geworden waarvan wi1 in 2005 nog 
een mooi feest hebben mogen vieren. 
Ze is geboren en getogen in Losser en wel aan de 
Enschedesestraat 49 waar ze zowel geboren alsook 
gestorven is. 
Samen met vader, waarmee ze vijftig jaar getrouwd 
was, heeft ze vi1f kinderen gekregen. Ze was een lieve 
en zorgzame moeder, en stond altijd voor ons klaar. 
Ook was ze een echte lieve oma. De kleinkinderen 
konden dan ook niets verkeerd doen en logeerden dan 
ook graag bij haar. 
Na het overlijden van vader in 2001 heeft moeder een 
moeilijke tijd gehad maar naar verloop van tijd heeft zij 
het dagelijkse leven weer opgepakt gezien de vele 
activiteiten waarmee ze bezig was. Ze was elke dag 
wel naar een of ander vereniging waaronder de 
'Pepermuntjesclub' of ze was wel met de fiets naar 
Losser om boodschappen of iets dergelijks te doen. 

Moeder hield van gezelligheid en gezelschap om haar 
heen. Je kwam er nooit te vaak en als je weg wilden 
gaan zei altijd 'ie kunt 't nog wa woggen' 

Ook ging moeder graag met vader op v~kant1e waar ~e 
beiden geruime liJd naar uit konden zien. Oostenn1k 
en Duitsland waren hun vakantielanden. Echter heeft 
moeder op haar 80 jarige leeftijd een van de indruk
wekkendste vakanties van haar leven gemaakt en is 
tot onze verbazing met het vliegtuig naar Lourdes m 
Frankrijk geweest. Moeder was diepgelovig en had 
met name een bijzondere band met de H. Maria, wat 
de reis naar Lourdes voor haar zo bijzonder maakte. 
Tijdens deze vakantie kondigde de ziekte zich al aan. 

Op 3 januari 2006 is zij in het ziekenhuis opgenomen 
waar we naar verloop van t11d te horen kregen dat 
moeder niet meer beter kon worden. Op haar eigen 
verzoek wilde ze naar de Enschedesestraat 49 terug 
om in huiselijk kring te mogen sterven. Met de moed 
en de rust die moeder uitstraalde tijdens haar laatste 
dagen heeft veel bewondering bij ons gewekt. 
Dankbaar zijn wij voor alles wat ze ons heeft gegeven. 
en dat we haar zo lang in haar eigen omgeving m ons 
midden mochten hebben. 

Voor uw medeleven en belangstelling tijdens haar 
ziekte en na haar overlijden danken wij u allen heel 
hartelijk. 

Familie Vaneker 


