
In dankbare en blijvende herinnering aan 

Johanna Maria Keur 

Annie Keur werd op 23 februari 1923 gebo
ren te Losser. In 1956 trouwde ze met Toon 
Stegge. Hun geluk was compleet toen in 
1961 een dochter, Hedy, geboren werd, en 
nog geen jaar later een zoon, Egon. 
Annie leefde voor haar gezin. Ze was een 
hele lieve, zorgzame moeder, vol aandacht 
voor man en kinderen. 
Gezelligheid in en om het huis, spelletjes, 
wandelen en fietsen in de natuur, daar werd 
alle tijd voor vrijgemaakt. 
Toon overleed in 1981, en de jaren daama 
waren voor moeder niet altijd even gemak
kelijk; uiteindelijk stond ze voor veel besliss
ingen toch alleen. Maar ze bleef genieten 
van kleine dingen: bloemen en bomen die 
weer gingen bloeien, een uitstapje met 
broers en zussen, een weekend met de kin
deren, een dag aan zee. 
Groot was de vreugde toen in 1996 haar 
eerste kleinkind, Michelle, geboren werd. De 
rol van oma was Annie op het lijf geschre
ven, en haar momenten met Michelle deden 
ons denken aan onze eigen kindertijd. 

Goede herinneringen die ze zullen blijven 
koesteren. Veel te snel moeten we afscheid 
nemen van onze moeder en oma. Ongeveer 
een half jaar kreeg ze om haar leven af te 
ronden. Ze heeft dat op bewonderenswaar
dige wijze gedaan. Ondanks haar ziekte 
genoot ze van al het bezoek dat ze kreeg, 
van de contacten met haar broers en zus
sen, van haar kinderen en haar kleinkind, en 
van haar huis in de Mozartstraat, temidden 
van al haar buren. Ook haar grootste wens 
is uiteindelijk nog in vervulling gegaan. Ze 
wilde nog zo graag haar tweede kleinkind 
zien. En op vrijdag heeft ze Jordy in haar 
armen gesloten. Op zondag heeft ze het 
Sacrament van de Ziekenzalving ontvangen. 
En zo was het goed. Op maandag 15 maart 
1999 is ze rustig ingeslapen. Ze stierf op 
dezelfde dag als haar geliefde Toon. 
Lieve moeder en oma, bedankt voor alles. 
We zullen je missen! 

Hierbij willen we iedereen bedanken voor 
het medeleven, betoond tijdens de ziekte en 
na het overlijden van onze moeder en oma 

Egon, Hedy en Mat, 
Michelle en Jordy 


