


Je vrouw bhjft je vrouw, 
je moeder blijft je moeder, 

je oma bhjltje oma, 
zo eigen en vertrouwd 

Je wilt haar niet graag missen, 
omdat je van haar houdt 
Maar eens komt de dag. 

dat je haar moet laten gaan 
Je verstand zegt dat het goed ts 
maar in je ogen blinkt een traan 

Verdrietig, maar bhJ met de vele mooie hennne
ringen, hebben we afscheid moeten nemen van 

Annie Bomers - Klein Gunnewiek 

Annie is geboren op 29 augustus 1921 in Beltrum, 
waar ze samen met haar zusters en broer op
groeide. 
Op de bruiloft van haar zus ontmoette ze Henk 
waar ze in 1948 mee trouwde. Uit het huwelijk 
kwamen 5 zonen voort. 
De eerste 11 jaar van haar huwelijk woonde ze in 
Eefsele en daarna verhuisde ze samen met haar 
gezin naar Lievelde. 
In 1996 verhuisde ze opnieuw, toen naar Groenlo, 
naar "Het Blik". 
Je laatste 14 maand verbleef ze 1n het verpleeg· 
;1uis • De Molenberg" waar ze naar een kort-

stondige ziekte de strijd op gaf en rustig in sliep. 
Haar leven is niet altijd over rozen gegaan want in 
korte tijd verloor ze haar ouders, zus die op het 
kraambed stierf, en de broer die na een lange 
slopende ziekte overleed. 
Toch bleef ze altijd opgewekt en een zorgzame 
lieve echtgenote, moeder en oma en niets was 
haar te veel. 
Ze mocht heel graag fietsen, vele kilometers 
gingen onder haar wielen door samen met haar 
Henk. 
Ook reisde ze graag, en van de vakanties naar 
Oostenrijk genoot ze zichtbaar Nu is ze vertrok
ken op haar laatste reis naar God, waar ze weer 
herenigd wordt met haar ouders, broer en zusters 
en kleinkind. 

Voor uw belangstelling en medeleven na het 
overlijden van mijn lieve vrouw, onze fijne moeder 
en oma, zeggen wij u hartelijk dank 

Vader, kinderen en kleinkinderen 

Groenlo, 19 juli 2000 


