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Met dankbaarheid en onuitwisbare 

herinneringen zullen we blijven denken aan 

Willem Vaneker 
Wlll'm van de Wónnes 

Hij werd geboren op 22 januari 1918 te Lonneker 
en overleed op 7 juli 2001 . 

Na de Eucharistievienng In de St. Jacobuske!1( 
op woensdag 11 JUii hebben we hem 

te ruste gelegd op de R.K. begraafplaats 
te Lonneker. 

Pa werd geboren op 22 januari 1918 op de boer
derij aan de Brandemaatweg. Hier heeft hij zijn 
hele leven gewoond. 
Op 3 mei 1955 trouwde hij met Marie olde Heuvel. 
Pa begon als metselaar en later werkte hij op de 
boerderij . Vele jaren reed hij dagelijks in weer en 
wind zijn vaste route om melkbussen op te halen 
en naar de melkfabriek te brengen. Op veel van 
deze dagelijkse ritten hebben we pa mogen ver
gezellen, vrat elke keer opnieuw een belevenis 
was. En pa ... die vond het allemaal prachtig. 
Gaandeweg werden de melkbussen overbodig en 
daarmee verdween weer een stukje nostalgie. 
Daarna heeft hij nog enkele jaren bij de Heidemij 
gewerkt. 
Jaren droeg hij ook de zorg voor ZJJn koeien. 
Vooral voor paarden en pony's had hij een vrarme 
belangstelling. De laatste jaren verzorgde hij met 

veel liefde Zijn schapen. 
Zijn gezin was voor hem het allerbelangrijkste 1n 
zijn leven. Pa stond altijd voor ons klaar; je deed 
nimmer tevergeefs een beroep op hem. Hij toon
de tot het laatste toe veel belangstelling voor het 
wel een wee van ons Pa had altijd een luisterend 
oor. Hij vras mild in Zijn oordeel 
Een gevleugelde uitspraak van pa was:"vis en 
banaan kö'j vill'n. leu mö'j nemm'n zo as ze bint" . 
HIJ deelde niet alleen onze vreugde, maar ook ons 
verdriet. In al zijn eenvoud probeerde hij voor ons 
een troost te zijn 
De laatste jaren het zijn gezondheid hem in de 
steek. De bepe!1(ingen die dat met zich mee
bracht vielen hem soms zwaar. maar klagen was 
er niet bij. De opname, eind vorig jaar, in het zie
kenhuis en de daarop volgende tijdelijke opname 
in het verpleeghuis, waren voor hem moeilijke tij
den. Hij verlangde naar huis, thuis op de boerderij 
bij ma, Ans en Willy. 
Pa was erg dankbaar voor de zorg die hij van ma 
en ons kreeg. iedere dag opnieuw. En pa genoot 
bovenal van zijn kleinkinderen die vaak bij hem 
kwamen. 

Pa bedankt voor alles wat je ons hebt gegeven. 
We zullen je nooit vergeten en heel erg missen. 

Voor Uw medeleven en Uw aanwezigheid bij de 
Eucharistieviering en begrafenis zijn wij U dank
baar. 

M. Vaneker-olde Heuvel 
Kinderen en kleinkinderen. 




