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Eens komt het warzien 
in een grenzdoze liefde. 



We blijven altijd houden van 

Annie Koolman- Bagus 

echtgenote van Bertus Koolman 

moeder van 
Werner t 
Renate 
Karin 

• Ahaus, 8 juli 1929 
t Hengelo, 25 december 1997 

Als oudste dochter van een groot gezin, kwamen 
er van jongs af aan al veel verzorgende taken op 
je af. Deze taken heb Je later, ook in je eigen gezin, 
je leven lang voortgezet. 

Het verlies van Werner is de moeilijkste periode 
in je leven geweest en Je hebt er altijd verdriet van 
blijven houden. 

Ondanks dat, wist je je voor je gezin sterk te 
houden en ging je met ons heel opgewekt door het 
leven. Je kon ontzettend lachen en bij een plotse
linge grappige gebeurtenis of uit~praak rolden de 
tranen je soms over de wangen Zo herinneren we 
ons bijvoorbeeld die keer bij de lach~piegels in de 
Waarbeek waarbiJ JE' het niet droog hield. 

je was een wereldwijze vrouw. Je had veel kennis 
van allerlei onderwerpen. Naar mooie quiz
programma's zoals "Per Seconde Wijzer" en "Twee 
voor Twaalf" keek je bijzonder graag. 

Ook koken en bakken was een goede hobby van 
je. Daar maakten wij, omdat alles zo goed smaakte, 
dankbaar gebruik van. Waar jij was, was het 
gezellig en warm. 

Helaas heeft een slopende ziekte steeds meer van 
je geliefde bezigheden afgenomen. je werd steeds 
afhankelijkervan ons en de buren. Tot op het laat:.t 
heb je alles wat op je afkwam dapper geaccep
teerd en heb je nooit de moed en je geloof 
verloren. 

Ma, je hebt ons veel gegeven en geleerd. jouw 
liefde voor ons was er altijd. We hebben een 
goede basis voor de toekomst gekregen en we 
hopen dat jij nu ook een goede en liefdevolle tijd 
tegemoet gaat. 

Ma, je hebt het goed gedaan. 
Beter hadden we het niet kunnen krijgen. 


