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In dankbare herinnering aan 

Annie van Langen - Koertshuis 

echtgenote van 

Bernard van Langen 

Ze werd geboren op 18 april 1925 te Bardel 
Duitsland. Na gesterkt te zijn van de 
Sacramenten der Zieken is ze veel te vroeg en 
onverwacht op 24 augustus 1997 van ons heen
gegaan. 
Na de gezongen Uitvaartmis op 28 augustus in 
de parochiekerk van de H. Plechelmus te De 
Lutte hebben wij mijn vrouw, onze moeder en 
allerliefste oma op het parochie kerkhof aldaar 
te ruste gelegd. 

Samen werden jullie de gelukkige ouders van 3 
dochters en 1 zoon. 
5 Kleinkinderen maakten jullie tot trotse opa en 
oma. 
Veel verwachtend keek je uit naar de 2 klein
kindjes die nog op komst zijn. 
Het 40-jarig huwelijksfeest in september a.s. 

mochten jullie net niet samen meemaken. 
Onbegrip vertwijfeling en verdriet is er bij ons, 
nu jij zo plotseling niet meer bij ons bent. 
Wat kon jij altijd genieten samen met Pa van de 
bloemen en groentetuin waar je het liefst alles 
uit weg gaf. 
Hard werken, eenvoudig leven en met weinig 
tevreden zijn, zo was jij. Genieten kon je van de 
kinderen en kleinkinderen als ze op zondag 
kwamen eten. 
Logeren bij Opa en Oma was altijd groot feest. 
Verdriet en tegenslagen werden ook jou niet 
bespaard. Trots was je ook toen Pa 50 jaar lid 
van de harmonie was. Maar samen zijn we alle 
tegenslagen te boven gekomen en we hebben 
jou belooft dat we ook dit hele grote verdriet 
samen dragen, samen sterk zijn 

Lieve Mama en Oma 
Van alle sterren aan de hemel 

krijg jij de grootste ster. 
Als we eens verdriet hebben, kijken wij 

omhoog. 
Dan denken we aan jou, al ben 1e nog zo ver. 

Voor uw belangstellinl;l en medeleven in deze 
moeilijke dagen zijn wii u erg dankbaar. 

Augustus 1997. 

Bernard van Langen 
Kinderen en kleinkinderen. 


