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Dankbaar gedenken wij 

Anny Nales 
Ze werd geboren cc Groenlo op 15 mei 1926 en 
on tving de namen Johanna Anro nia Maria. Op 27-
jarige leeftijd scelde ze zich als gastvrouw in d iensc van 
parochies. Eem was ze 8 jaar in Zandberg en daarna 32 
jaar in Wierden. 
Op 1 mei 1994 overleed ze plocscling. Als reken van 
verbondenheid met God en met de Kerk werd haar 
rocn het H . O liesel toegediend. Wc hebben haar op 5 
mei te ruseen gelegd op het kerkhof aan de 
Vricicnveenscweg. 

"Wc 1ij n als hee welig cierende gras:·~ mo rgens kome 'c 
omhoog en bloei t, 's avonds is het gemaaid en dood" 
(Ps 90). Inderdaad: wij, familieleden, huisgenoeen en 
allen die zich mee Anny verbonden voelden, waren 
vcrsb.gen roen ze plobcling was overleden. 
Nacuurlijk sukkelde lC wel eens, maar niets wees erop 
dar haar afsche id 10 dichtbij was. Ze zou juist de 
uimodigingen versturen om haar 40-jarig jubileum te 
vieren. Daar verheugde zij zich op, familieleden en 
vrienden om zich heen. 
H aar familie kende Anny als een vrouw die alcijd mee
leefde met hu n wel en wee, die heel dankbaar was voor 

elk teken van meeleven en harrdijkheid. Voor ons 
huisgenoten wa.~ 1e een dierbare vriendin die o nze 
zorgen deelde, die graag mee om van het mooie genoor, 
die afrijd wilde helpen en soms wel eens overbezorgd 
was. Wc hebben hec gevoel dac ze m de hemel nog niet 
kan verkroppen dac ze die uie handen mocse geven. 
Voo r de parochie was Anny een goede gasrvrouw, alcijd 
was er koffie en voor een gesprek had ze alle cijd. De 
pastorie was zo een open huis. Allerlei kleine dingen 
werden door haar geregeld. Oae lag haar, im 
organiseren. 
Wc missen allen in h;1;1r een vrouw die alles kon 
missen, die graag ietS weg gaf. Heel ineens leefde ze mee 
mee de parochie. Ze was er zo crors op als de kerk door 
haar weer moot wa1 versierd. Ann)' bezar een diep 
geloof met een bijzondere devoric coc Maria en 
Antonius. H eel rrouw was u in haar geloofsbeleving. 
Moge God ze belonen voor alles. 

Voor uw muk1·m bij hn afirhe1d 1·1w otzu dierb,ue 
Anny zijn we U erg dankbaar. 
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