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In liefde blijven wij gedenken 

JOSEPHINE MARIA ANNINK 
echtgenote van 

JOSEPH STEPHANUS OUDE WOLBERS 

Zij is geboren op 23 januari 1939 te Borne 
en na tijdig voorzien te zijn van het H. Sacra
ment der Zieken van ons heengegaan op 
5 februari 1986 eveneens te Borne. 
Op 8 februari hebben wij haar na een ge
zongen Requiemmis te ruste gelegd op het 
R.K. Kerkhof aldaar. 

Jos heeft ons laten zien, hoe boeiend wij 
mensen kunnen zijn, wanneer wij gewoon 
doen en onszelf zijn. Zij is dat altijd geweest, 
maar het is meer naar voren gekomen tijdens 
haar ziekte. Op deze wijze is zij een grote 
steun geweest voor Jozef, haar man, en voor 
Jacqueline, haar dochter. Ons allen heeft ze 
laten zien, hoe we de weg kunnen gaan van 
hoop op genezing door twijfel heen naar de 
zekerheid van het einde, hoe donker deze 
weg is, maar hoe in de verte toch licht daagt. 
Zij was de laatste tijd niet bang meer om de 
stap naar de overkant te zetten. Jos begreep 
het zelf ook niet. ,,Wanneer ze me dit tien 
jaar geleden voorspeld hadden, had ik het 

niet meer geweten, maar nu voel ik me heel 
rustig", zei ze zelf. Alleen het afscheid van 
Jozef en Jacqueline benauwde haar, want zij 
waren heel vanzelfsprekend haar leven. 

De laatste dagen heeft ze gewacht zonder 
precies te weten, Wie ze mocht verwachten. 
We hebben gebeden, dat God haar tegemoet 
mocht komen en Zich zou laten zien. Hij 
heeft dat gedaan in de vroege morgen van 
5 februari. Met een laatste handgebaar is zij 
heengegaan, ons achterlatend in leegte en 
gemis. Wij kunnen echter niet geloven dat 
de liefde en trouw van Jos ook tot stof zullen 
vergaan. Wat zij betekende en nog zal be
tekenen voor Jozef en Jacqueline is onsterfe
lijk, want Jos blijft gewoon zichzelf, altijd en 
eeuwig. 

Voor uw meeleven tijdens de ziekte en na 
het overlijden van mijn lieve vrouw en mijn 
lieve mama zeggen wij u hartelijk dank. 

J. S. Oude Wolbers 
Jacqueline 


