
t 
Ter nagedachteni~ aan 

ANNJE BOERRIOTER 

Zij \\etd geboren te Tubbergen, 13 juli 1934. Ge
heel onverwachts overleed ze, noa voorzien van bet 
H. Oliesel, 2e Pausdag, 15 april 1963 in het R.K. 
Ziekenhuis te Los~r. waar ze verpleegster was 
Op 18 april hebben we haar lichaam te ruste ge
legd op het R.K. Kerkhof te Tubbergen, in af· 
wachting van de glorievolle veiT\izenis uit de dood. 

Goede God, Vader van alle trOO'I, wij zijn diep 
bedroefd om het heengaan van Annie. In de bloei 
van haar ]e\·en werd ze wreed van ons weggerukt. 
Dit afscheid valt ons zo zwaar. 
8 Jaar beeft ze zich met zoveel liefde en toewijdina 
ae1even aan de ziekenverpleain~ en toen ze noa 
thuis was stond ze steeds klaar voor de t~idsen van 
Tubbergen \an 10ie ze verschillende jaren leidster was. 
Door baar opgev.ekte en levenslustige karakter was 
ze een zonnig middelpunt in on>e familiekring. 
Beste vader, moeder, broers en zusters, ik bearijp 
dat jullie heel bedroefd zijn. Ook ik wilde zo araaa 
leven. ik vond bet leven zo moo• . 
Maar wij denken als mensen. Gods planoen zijn 
zo vaak ander$ en God veraist zich nooit. Daarom 

moeten we zeqen · Het is aoed Heer. In uw ae· 
loof zult ge de kr~cbt vinden, U aan Zijn ondoor
arondclijk raad•besluit over te aeven. 
Het leven aaat verder, voor jullie hier op aarde, 
voor mij in God~ eeuwigheid. Bidt voor mij, ik zal 
jullie niet nr;eten. Onze liefde voor elkaar is niet 
gestorven. Ik dank jullie voor al die mooie jaren. 
Dierbare zus in de missie van Brazilie, veel heb ik 
je geschreven en steeds kon ik je goed nieuws 
vertellen. Een< heb je ons verlaten om voor God 
in de missie te aaan werken; nu heb je mijn doods
bericht ontvangen, we mochten acen afscheid meer 
nemen. lk weet dat je dit offer zult brengen en 
Gods H. Wil zult aanvaarden. Tot weerziens bij 
God, moge Hij je missie-arbeid zesenen. 
Be'le Heerbroer. zo vaak mocht ik bij je H . Mis
otTer aanwena z:ijn in het ziekenhuis. Wen mü 
indachtig aan het altaar. Gods beste zegen in je 
verdere priesterleven. 
Be%e Heeroom. bij wie "e reeds als kind steeds 
zo l'a•tvrij ontv~ ngen werden, ik dank U voor al 
U" goedheid en hartelijkbeid en ik weet dat U me 
ook nu niet zuil verceten in Uw ~iisofTer en sebed. 
Liefste \erloofde, we nonden dicht voor de arote 
dag van on• huwelijk, maar onLe mooie toekomst
plannen werden wreed verstoord. Ik weet dat je 
lijdt om dit af•ch~id. Maar blijf niet treuren om 
mij. Geloof in God• wijsheid en liefde en bid om 
kracht, nu Hu je een andere we; door het leven wijst. 

HEER, GEEF ANNlE DE ëEUWIGE RUST. 


