
Haar stoel is leeg 
Haar stem is stil 

We hebben afscheid genomen van 

Annie ter Bogt 

Zij is geboren op 13 maart 1939 te Vragender en 
overleden op 1 juli op De Losserhof te Losser. 

Tot haar 33e jaar heeft ze bij vader en moeder op 
de boerderij gewoond. Haar ouders hebben veel 
zorgen om Annie gekend. De situatie in het gezin 
ter Bogt draaide helemaal om Annie. 

Moeder d'r gezondheid werd minder en daarom is 
Annie in 1972 op De Losserhof komen wonen. In 
't begin hadden vader en moeder het er erg moeilijk 
mee dat ze de zorg af moesten staan aan De Losser
hof. Op De Losserhof heeft Annie de laatste 26 jaar 
gewoo nd. 
Toen Annie zich 40 jaar met moeite staande had 
gehouden, vond ze het wel genoeg. Zij verweerde 
zich vanaf dat moment met alles wat zij in huis had 
tegen 

iedereen die haar nog op de benen probeerde te 
zetten. Hierdoor kwam zij in een omgeving te 
wonen waar de sfeer afgestemd was op een zittend 
en liggend bestaan. De laatste 15 jaar heeft Annie 
hier een veilig en evenwichtig leven geleid. 
Als ze goed in orde was kon je Annie tevreden in 
haar stoel zien zitten. Aan haar geluiden, haar 
bewegingen en oogopslag konden we zien hoe ze 
zich voelde. Deze periodes werden afgewisseld met 
periodes van ernstige ziekte. Meerdere malen heb
ben we gedacht dat we afscheid moesten nemen, 
maar elke keer knokte ze zich er doorheen om haar 
eigen plekje in de groep weer in te nemen. 
Het laats te jaar lag ze het liefst met de rug naar de 
kamer toe. Enkele uren per dag kwam ze uit haar 
veilige schulp om te eten en om in haar stoel vanuit 
een hoekje de kamer in te kijken. Op de momenten 
dat je contact met haar had kon ze ons soms 
verblijden met een gelukzalige glimlach. Dat teken 
van tevredenheid was het grootste geschenk dat ze 
ons gaf. 
In deze laatste periode van ziekte had ze niet meer 
de kracht om de strijd aan te gaan, ze leek hier vrede 
mee te hebben en is rustig van ons heengegaan. 

Annie rust zacht. 

Bedankt voor uw medeleven. 
Familie ter Bogt. 


