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Met vreugde en dankbaarheid denken 

we terug aan onze lieve ma 

Annie Koelen-ten Berge 

Op 23 oktober 1940 werd zij te Enter geboren. waar ze 
ook werd gedoopt en opgenomen in de katholieke kerk
gemeenschap. Op 4 juni trouwde ze met onze lieve pa. 
Jan Koe en. met w1e ze bijna 33 jaar een leven van geluk, 
maar ook tegenslagen mocht delen. 
Na een dodelijke Ziekte vond ze het fijn tem,dden van haar 
gez1n het Sacrament der Zieken te ontvangen en stierf ze 
thuis in haar woonplaats Borne op 20 apn 1998. 
Na de droevige maar toch ook feestelijke Euchanst,e
viering in haar paroch1ekerk hebben we haar lichaam op 
25 april1998 op het R.K. Kerkhof te Borne begraven. 

Ma was een lieve en zorgzame vrouw. Ondanks haar ei 
gen pijn en verdnet had ze veel aandacht voor een ander. 
Daarbij stond haar gezin op de eerste plaats. Zeker toen 
pa z1ek en invalide werd, besteedde ze alle aandacht aan 
hem. Ze hield ervan samen met hem. maar ook met ons, 
aan tafel te eten, gezellig thuis te zijn en spelletjes te doen. 
Daarbij waren ook haar schoondochters heel erg welkom. 
Wat heeft ze niet genoten, toen we 1n november van het 
laatste jaar van haar leven samen waren 1n het Bungalow-

park Bavels Dennen. Daar was ze dicht biJ de natuur, waar 
zij zoveel van hield. Wat kon ze niet genieten van moo1e 
bloemen! 
Ondanks haar ziek-ZiJn bleef ze veel aandacht houden voor 
haar familie en bekenden. Ze bleef belangstellend naar 
hen informeren en telde daarbij haar eigen ziekte n1et. 
Daarbij ondervond ze vee steun van de dokter, die een 
vertrouwenspersoon werd m ons gezin. 
Ongetwijfeld heeft ma zo kunnen leven. omdat ze een 
oprecht en eerlijk geloof bezat, dat ze van huis Uil had 
meegekregen. Vaak g10g ze naar de kerk en meerdere 
keren is ze met pa naar Leurdes geweest. DaarUit bleek 
haar grote verenng voor Maria. 
Ma wilde graag dat wij haar samen met Mon1que en Miriam 
zouden verzorgen tijdens haar z1ekte. We vmden het fiJn 
dat we d1t hebben kunnen doen tot in de dood met pa 
aan haar zij . Met verdriet hebben we afscheid moeten 
nemen van onze realistische en ldeahst,sche ma. Als een 
dierbaar kleinood dragen we haar mee in ons verder le
ven, zoals ook pa dat doet. 
Maar moge zij nu rusten m Gods Vrede. 

Wij danken een ieder voor de getoonde belangstelling, 
verleende steun en hulp tijdens haar ziekte en overlijden. 

Jan Koelen 
Raymond en Mon1que 
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