


î 
Een dankbare en blijvende herinnering aan 

Annie Wolters-olde Heuvel 

die op 25 augustus 1924 in Overdinkel geboren 
werd. Ze was ruim 36 jaar gehuwd met 

ANTONIUS GERHARDUS WOLTERS 

Op 81anuari 1996 overleed zij vrij plotseling. We 
hebben haar op 12 januari, na een Uitvaartvie
ring 1n de St Martinuskerk te Losser, naar haar 
laatste rustplaats begeleid op het r.k . kerkhof 

We verliezen in haar een lieve vrouw, een zorg
zame moeder. En ook al was zij al jaren ziek, 
ze droeg haar lijden met berusting. Ze klaagde 
nooit, hoe moeilijk het ook was voor haar. 
Ze heeft een leven vol zorg voor anderen af
gesloten. In haar goede jaren werkte ze hard 
voor haar gezin. Ze hield van de tuin, van alles 
wat groeit en bloeit. 

Samen met haar man maakte ze ook graag uit
stapjes. Ze was zeer optimistisch van aard 
Voor Gerard was ze altijd een zeer zorgzame 
moeder. 
Tante Anna woonde in b1J het gezin en zo trok
ken ze samen veet op. En tijdens haar ziekte en 
haar verblijf 1n Oldenhove was Annie er altijd 
voor haar. 
Moeder was ook een diepgelovige vrouw, die 
met name een bijzondere verering had voor Ma
ria. Vele malen heeft ze Kevelaer bezocht. 
Vanuit haar diepe geloof droeg ze ook het kruis 
van haar jarenlange ziekte. En zoals ze zelf al
tijd zorgzaam was voor anderen, zo kreeg ze de 
laatste jaren alle zorg die ze nodig had van haar 
man. 
Nog vrij plotseling kwam er een einde aan een 
gelukkig leven samen. 
We zullen haar missen, haar zorgende aandacht 
voor ieder. 
Annie, moeder bedankt voor alles. 
Rust nu maar uit in de hefde en vrede van God. 

We zij u dankbaar voor uw medeleven, betoond 
tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn 
lieve vrouw en mi1n zorgzame moeder. 

A . G. WOLTERS 
Gerard 


