
Ter herinnering aan 

Anna Moerkens 

echtgenote van Jan Verdult 

Anna werd op 4 april 1932 te Woensdrecht 
geboren en overleed op 14 juli 2004 

in Bergen op Zoom 

Bij haar geboorte kreeg zij de naam Anna. wat 
betekent 'de lieflijke·. Het is een naam die hele
maal biJ haar paste, want zij straalde liefde uit 
Als )OOge vrouw leerde Anna al om zorg te dra
gen voor anderen. Zij verzorgde haar moeder en 
werd zelf de spil waarom het ouderlijke gezin 
draaide. 
Anna was een lieflijke vrouw. dat ontdekte ook 
Jan. Sinds zij elkaar leerden kennen, groeiden zij 
steeds meer naar elkaar toe. Op de dag van hun 
huwelijk beloofden Anna en Jan elkaar trouw, in 
lief en leed. Met nauwelijks meer dan elkaar, 
begonnen z11 te bouwen aan de toekomst. 
Voor Ger en Annie was zij de liefste moeder die 

zij zich konden wensen. Anna gunde haar kinde
ren het allerbeste. Zij droeg zorg voor het huis
houden. Daarnaast werkte zij vele jaren op de 
kleutersci·ool en de Mavo. Ook heeft zij heel wat 
uurljes doorgebracht 1n de polder Anna hield 
van het polderlandschap en verzamelde daar 
de wintervoorraad voor heel de familie .. erpels, 
1u1n en peeën. 
Met volle teugen genoot zij van haar kleinkinde
ren voor wie altijd de deur wagenwijd open
stond. Ook was zij degene die de familie samen
bond. 
Anna was een precieze vrouw. Het huis moest 
op en top gepoetst zijn, net zoals de graven van 
haar dierbaren. Zo was zij altijd bezig 
Toen bleek dat Anna ziek was, overviel haar een 
gevoel van onmacht. Het was moeilijk voor haar, 
om niet meer te kunnen zorgen. Wanneer je 
vroeg wat er in haar omging. dan verstilde zij. Nu 
ging zij slapen. om bij God weer wakker te wor
den. 
Wij zullen haar missen. maar we blijven haar 
naam met eerbied noemen. Want voor ons blijft 
zij altijd die bijzondere, liefh1ke vrouw. 

Uw troostende woorden en uw blijken van mede
leven. hebben ons goed gedaan Graag willen 
wij u hiervoor hartelijk danken. 

Jan. kinderen en kleinkinderen 


