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overleed zij, na gesterkt te zijn door 't 
H. Sacrament der zieken in het zie

kenhuis "De Stadsmaten" Enschede. 
Na de uitvaartdienst in de St. Jozef
kerk hebben we moeder op maandag 
19 apri l uitgeleide gedaan naar het 

crematorium te Usselo. 

Een goede vrouw maakt haar man ge
lukkig en het getal van zijn dagen 
wordt dubbel zo groot. - Een flinke 
vrouw is een vreugde voor haar man 
en kinderen en zij laat hen al hun ja
ren in vrede doorbrengen. Rijk of arm. 
hun hart is gelukkig en hun gezicht 
staat altijd opgewekt. 

(Jezus Sirach 26:1-4) 

Deze tekst van Jezus Sirach kunnen 
we geheel betrekken op deze moeder 
en oma. Wat een levensvreugde ging 
er van deze vrouw uit. Ze was gastvrij. 

Het huis aan de Laaresstraat stond 
voor iedereen open. Niets was haar 
teveel. - Zo heeft ze haar ouders de 
laatste jaren thuis verzorgd en was ze 
het centrale punt van de familie. 
Met wijsheid en tact ging ze te werk 
en ze was graag onder de mensen en 
hield van gezelligheid. Een blijmoedig 
geloof bezielde haar leven en hielp 
haar door veel moeilijkheden heen. 

Daarom was het een harde slag dat 
we moesten vernemen, dat Annie on
geneeslijk ziek was. Zij zelf wilde er 
ook niet aan. Ze was zo aan het leven 
verknocht; ze hield van zoveel kleine 
dingen. iedere keer praatte ze zich
zelf moed in; ze bleef vol levensopti
misme. - Na 'n fijne week in Limburg 
ging het bergafwaarts. Toch bleef ze 
hopen. Ze heeft verschillende angstige 
uren gehad. Ze wilde leven. 

En toen ze ook thuis niet meer kon 
zijn, had ze één wens. dat ze niet 
alleen zou zijn in het ziekenhuis. 

Op Witte Donderdag zei ze: 
Het is gebeurd.... Met Pasen heeft ze 
nog gevochten om te leven. Zo sterk 
was ze met het leven verbonden. 


