
Weu án) v,n elk.Ar 

e11 vnáeet m9 l&let 



t 
Ter herinnering aan 

Annie Kreuwel 
echtgenote van 
Jan Laarman 

Zij is geboren op 27 oktober 1927 te Almelo en 
overleed zeer plotseling op 2 november 1992 
door een noodlottig ongeval te Wierden. 
Op 7 november hebben we afscheid van haar 
genomen tijdens de Eucharistieviering in de St. 
Jozefkerk te A lmelo en haar daarna te ruste 
gelegd op het R.K. Kerkhof te Almelo. 

Vorige week nog hebben we haar 65e verjaardag 
gevierd met de hele familie . Wat was ze blij met 
de 65 rode rozen die ze kreeg. Ze huilde van 
bl ijdschap. En nu, nog geen week later, overva lt 
ons dit intense verdriet. 

Mam, dat we zo onverwachts en zo wreed af
scheid van je hebben moeten nemen is voor ons 
onbegrijpelijk en veel te vroeg . 
"We kunnen elk moment terug zijn", dat stond er 
op het briefje, dat ze had achtergelaten. Ze waren 
op ziekenbezoek bij een ongeneeslijk zieke ken
nis en daar kwamen ze maar niet van terug . 
Het was zo ongewoon dat ze er niet waren toen ik 
in huis kwam. Toen kwam dat verschrikke lijke 
bericht. 

We proberen dit grote verlies met z'n allen te 
verwerken. We hebben een hele hechte familie 
band, met z'n allen zullen we dit grote verlies 
delen, zoals we ook altijd de vreugde met elkaar 
hebben gedeeld. 
Na oma's overlijden was mam de spil van de 
familie . Je kon voor alles bij haar aankloppen, ze 
stond voor iedereen klaar. Ze was een zorgzame 
vrouw, een harde werkster, spontaan en nog heel 
vitaal. Ze hield van het leven, van alle kleine 
dingen, ze was nog zo levenslustig en wou nog 
zoveel doen. 
Het afscheid van jou, mam, is hard en heel 
abrupt. De fijne herinneringen aan jou sterken 
ons om samen door te gaan met datgene wat 
mede door jou is ontstaan . 

We blijven altijd van je houden. 

Voor uw medeleven zeggen w ij u oprecht onze 
dank. 

Jan 
Sabine en Rienk 
Fam. Kreuwel 
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