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Degenen die ik liefheb ga ik verlaten, 

en degenen die ik liefhad daar ga ik naar toe. 

Dankbaar gedenken wij 

Annie Weusthof - Klaashuis 

weduwe van Gerard Weusthof 

Zij werd geboren op 12 januari 1915 te Losser. 
Gesterkt door het Sacrament van de Zieken over
leed zij op 8 juni 2002 in alle vrede en rust temid
den van haar kinderen. 
Op 13 juni hebben wij biddend afscheid van haar 
genomen en haar ten rusten gelegd bij haar man 
op het R.K. kerkhof te Rossum. 

Vol droefheid maar ook met vele dankbare gevoe
lens willen we onze lieve moeder en oma geden
ken. Het valt zwaar om afscheid te nemen van haar 
die zoveel voor ons betekende. 
Zij was een diepgelovige, hardwerkende vrouw die 
in God de kracht vond, ook in tijden van zorgen en 
moeilijkheden. Onwrikbaar was haar geloof m God 
en de kerk. 
Al op jonge leeftijd ging ze in betrekking, waardoor 
ze toen al leerde de zorg met anderen te delen. Ze 
hield van het buitenleven, bloemen, groentetuin en 

dieren waren haar grootste hobby en kregen haar 
aandacht. 
Met veel liefde en toewijding heeft ze haar man 
Gerard verzorgd, die vanwege zijn zwakke gezond
heid van haar afhankelijk was. Zijn dood in 1994, 
na een huwelijk van bijna 43 jaar, was een groot 
verlies voor haar. Ze ondervond echter veel warm
te van haar kinderen en kleinkinderen, met name 
de kleinkinderen hadden een dierbaar plekje in 
haar hart. 
Ma was heel bescheiden en sober, zij vroeg haast 
niets voor zichzelf, altijd was ze bang een ander tot 
last te zijn. Met veel moeite moest ze accepteren 
dat ze vanwege een beroerte in september 2000 
nooit meer zou kunnen lopen of fietsen. De laatste 
iaren woonde zij in het verpleeghuis te Denekamp. 
Zij was blij en dankbaar als mensen bij haar op 
bezoek kwamen en verheugde zich op de keren 
dat ze naar huis kon. 

Lieve moeder en oma, wij zijn dankbaar voor alle 
goede zorgen en liefde. Wij hopen dat u nu de wel
verdiende rust hebt gevonden. Wij zullen haar 
nagedachtenis met veel liefde en respect in ere 
houden. 
Ma we zullen je missen. 

Onze dank gaat uit naar personeel en de vrijwilli
gers van verpleegcentrum Twente Oost locatie 
Denekamp, voor de liefdevolle verzorging die zij 
ma hebben gegeven. 

Voor vw blijken van belangstelling en medeleven tijdens haar 
ziekte en na het overlijden van onze moeder en oma zeggen wij 
u hartelijk dank. Familie Weusthof 


