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Ter herinnering aan 

ANTOINET BLOEMEN 

Zij werd geboren in Enschede op 10 februari 1981. Geheel 
onverwacht ging ze van ons heen in de Lutte op 2 november 
1988. Na een Engelenmis in de Mariakerk te Oldenzaal hebben 
we haar te ruste gelegd op de begraafplaats aldaar op 7 
november. 

Antoinet, we hebben geen woorden om aan te geven hoe wij jou 
missen. Jij was altijd zo lief voor Papa, Mama en Joffrey. Jij samen 
met Joffrey bij Papa en Mama inbed. Elkaar knuffelen en pakken. 
s' Avonds samen met zijn vieren in de woonkamer zal 
onvergetelijk blijven. Alles wat we deden was gericht op ons 
vieren. Samen plannen maken. 
Jij was al zo bezig met de eerste H. Communie. Deed graag 
overal aan mee en toonde volledige inzet voor een zo goed 
mogelijk resultaat. Jij wou zo graag op een lieve manier"Haantje 
de voorste zijn". lh huis, op school en bij de nichtjes.neefjes, 
vriendinnetjes en vriendjes. 
Joffrey mist je zo erg. Hij vindt jou zo lief. 
Als tweeling konden jullie tesamen zo fijn uren spelen. Hierbij 
stond samen spelen, samen delen voorop. 
Ar1toinet ondanks de veel te korte duur, dat wij jou in ons midden 
mochten hebben, bezitten wij een onvergetelijke schat aan 
prachtige herinneringen. 

Trefwoorden hierbij zijn o.a Liefde, baby,Antoinet, Joffrey, 
tweelingzusje,eerlijk, samen, gezelligheid, elkaar pakken, 
glimlach, schaterlach, delen, spelen, natuur, huppelen, springen, 
muziek, dansen, zingen, kleding, opmaken, school, ungaan, 
winkelen. Bij het denken aan troetelnaamtjes zullen bij vele 
naasten altijd warme herinneringen boven komen. Utt 
gesprekken die wij sa-men met ons vieren voerden kunnen wij 
afleiden dat jij wenst, dat Papa, Mama en Joffrey samen moeten 
proberen een verdere inhoud aan het leven te geven. 
Antoinet, wij weten dat jij soms moette had met fietsen en 
wandelen. Na gezellig spelen met plezier'!8rug naar huis op jou 
fiets,heeft het onbeschrijvelijke noodlot, dichtbij het 
Mariakapelletje toegeslagen. Onbegrijpelijk! Verslagenheid! 
Machteloosheid! Kan niet waar zijn! Niet te vanen! 
WAAROM? 
Deze vraag zal voor ons altijd onbeantwoord blijven. Jij bent voor 
ons onvergetelijk en zult een deel van ons leven blijven. 
Jij blijft altijd ONZE ANTOINET totdat wij je zullen volgen. 
Zoals iedere avond als wij jou naar bedje brachten krijg jij bij deze 
van ons drieên een kusje, nog een kusje, nog een 
kusje ................... en nog heel veel kusjes. 

Wij missen jou allerliefste Antoinet 
Papa Hennie.Mama Agnes en 
tweelingbroertjeJoffrey Bloemen 

T akst: Hennie, Agnes en Joffrey. 
Voor de vele blijken van belangstelling, na het plotseling 
overlijden van ons dochterje en tweeling zusje Antoinet zeggen 
wij u onze hartelijke dank.Mede door IN/ blijvende persoonlijke 
steun,hopen wij dit zware verlies drageli,11 voor ons te maken. 

Hennie, Agnes en Joffrey Bloemen. 


