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Ter piëteitvo l le herinnering aan 

ANNIE HANSSEN 

de vrouw van 
EISE HONDTONG 

geboren te Millingen aan de Rijn, 23 juli 
1922 gestorven te 's-Hertogenbosch, 

4 mei 1979. 

Zorg voor anderen was de grote drijf· 
veer in jouw toch nog onverwacht plot· 
se ling geëindigd leven. Heel onopvallend 
en stil was je zolang je dat kon overal op 
d ie plaatsen te vinden, waar behoefte aan 
steun en liefde was. Ook tijdens je lang
durig en moeilijk ziekbed bleef je die be
zorgdheid aan de dag leggen. n iet alleen 
tegenover de st eeds wisselende kamerge
notes en hen. die je gedurende die peri· 
ode zo liefderijk verzorgd hebben. maar 
ook vooral die velen, die je zo trouw en 
vaak kwamen opzoeken en die van jouw 
kamer in het Groot Ziekengasthuis een 
permanent florerende bloementuin heb· 
ben gemaakt. 
Opstandigheid tegen je lot was je volko· 
men vreemd. Jaren lang heb je fel voor 
je levensbehoud gevochten, maar toen 
het je een maand geleden duidelijk werd , 
dat jou misschien nog maar een korte 

t ijd op deze aarde gegund zou zijn, was 
je overgave zo volledig en bl ijmoedig. dat 
ieder een juist van jou troost en bemoedi
ging mocht ondervinden. 
De laaste weken zijn mede daardoor on
uitsprekelijk goede dagen geworden. 
Intens heb je samen met je man de 
Goede Week en het Feest van Pasen als 
hoopvol teken van je eigen Verrijzenis 
meegevierd. 
God heef t Tante Zus, Annie, Ans. An, 
Anske, zoals velen je t ijdens je leven zo 
liefdevol hebben aangesproken. in Zijn 
Barmhart igheid op de dag en het uu r , dat 
niemand tevoren kent. tot Zich geroep
en. Hij geve je Zijn Vrede. 
Wij al lemaal zullen je zeer missen. 

Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch, wees 
haar en onze voorspraak. 

Heel hartelijk dank voor uw medeleven, 
Namens de wederzijdse families : 

EISE HONDTONG, 
JAN HANSSEN 


