


In liefdevolle herinnering aan 

Anny Belterman-Meijerink 

echtgenote van Aloïs Beltennan 

Anny werd geboren op 12 mei 1937 te Losser. Na 
een kortstondige ziekte is zij op 19 april 2004 toch 
nog onverwacht, kalm en rustig, in onze nabijheid 
ingeslapen, voorzien van het Heilig Oliesel. 

Op zeer jonge leeftijd verloor zij haar beide ouders 
waarna zij liefdevol werd opgevangen door oom en 
tante Eldennk·Meijennk. Zij volgde de opleiding tot 
verpleegkundige in Enschede waarna zij zich 
specialiseerde tot wiJkverpleegkundige. Haar werk als 
wijkverpleegkundige deed zij uit volle liefde en zag 
daann de mens in ziin totaalbeeld. Op 2 september 
1969 trolM'Cle zij met AloiS Belterman. Na de 
geboorte van hun twee dochters beëindigde zij haar 
loopbaan Toch bleef zij aandacht schenken aan de 
mensen in haar omgeving. Zij hield zich dan ook bezig 
met parochiewerk en de activiteiten van de 
Zonnebloem. Zij eiste niets voor zichzelf en putte 
vreugde en kracht uit de zorg voor anderen. 

Tuinieren 11.'aS zeker één van de hobby's die zij altijd 
graag deed, daar putte ZIJ energie wt. Bij mooi Ul€er 
ging de fiets van stal en werden er vele kilometers met 
Pa afgelegd. Bij alles kon ie Zien dat ziJ genoot van het 
leven. We hebben veel van Ma mogen leren. de liefde 
voor de naruur en de aandacht voor de medemens. 

Dankbaar zijn wij voor de tijd die wij samen met haar 
mochten hebben. "Samen" was voor haar dan ook 
heel belangrijk. We zullen haar dan ook heel erg 
missen, maar proberen verder te gaan zoals zij dat 
graag zag. Daarom zal zij altijd in dankbare 
herinnering bij ons blijven. 

Na de uitvaartviering in de parochiekerk van 
SL Agatha hebben wij haar llchaam te rusten gelegd 
op het kerldiof te Harreveld op vrijdag 23 april 2004. 

Voor uw belangstelling en medeleven bjdens het ziek 
zijn van en na het o.'l!r!ijden van Ma zeggen v.ij U 
hartefijk dank. 

Aloïs Belterrnan 
Marlies en Sander 
Ingeborg en Edwin 


