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In dankbare herinnering aan 

}1.nnie van der Çenugten-<J?ijring 
weduwe van Cor van der Genugten 

Annie werd op 2 oktober 1932 geboren in Overdinkel 
als oudste in een gezin van vier kinderen. Het was al 
vroeg duidelijk dat Annie goed wist wat het betekende: 
"de handen uit de mouwen steken". 

Zij trouwde op 19 mei 1954 met Cor en gingen wonen 
aan de Overdinkelsestraat. Van daaruit begon ze 
met de zaak. Blij was ze met de komst van Gerard 
en Jolanda. Begin jaren '70 verhuisde Annie naar de 
Drielandweg, terug naar de buurt van haar jeugd. 

Veel plezier beleefde Annie aan het werken in de 
zaak samen met Cor. Het verlies van Cor in 1986 viel 
haar dan ook heel zwaar. Haar wilskracht om door 
te gaan was ook nu ongekend. Annie kon ondanks 
het gemis toch weer genieten van vele dingen, de 
natuur, het mooie weer, de kaartuurtjes en de vele 

vakanties naar Oostenrijk. Volop genoot ze van haar 
vijf kleinkinderen. 

Een zeer zware klap kreeg ze bij het overlijden van 
Gerard in 2005. Haar leven was vanaf dat moment 
getekend door verdriet. Ook toen had ze de kracht om 
door te gaan. Ze bleef positief en wilde niemand tot 
last zijn. Veel troost vond ze bij Sherilyn en Ritchell. Zij 
waren haar alles en dat gevoel was wederzijds. 

Na haar laatste vakantie samen met Benno in 
Oostenrijk werd ze ziek. Veel behandelingen heeft ze 
gehad, het ging weer redelijk tot een aantal weken 
geleden. Het lukte niet meer. Ze knokte en vocht, maar 
uiteindelijk ging het niet meer. 

We hebben haar naar huis gehaald, dat vond ze erg 
fijn. Samen met Jolanda en haar dierbaren om haar 
heen zijn we in haar vertrouwde omgeving het laatste 
stuk gegaan. Ze zei ons nog " het is goed zo". 

Op 23 februari 2014 is Annie rustig ingeslapen. Op 1 
maart 2014 hebben we haar bij Papa neergelegd. 

"Het is goed zo." 

Wij danken u voor uw aanwezigheid en blijken van 
medeleven bij het afscheid van Mam en Oma. 

Jolanda en Robert Konter-van der Genugten 
en kleinkinderen 


