
Gedenken wij in ons gebed en herinnering 

ANNEMIE SCHIKANOWSKI 
vriendin van 
Sjo Coolen 

Zij werd geboren op 14 augustus 1962 
te Maastricht en overleed, ten gevolge van een tragisch ver
keersongeluk, op 15 juli 1993 te Maastricht. Wij hebben 
haar bij de levende Heer aanbevolen in een plechtige Eucha
ristieviering op 20 juli in de St. Christoffelkerk te Caberg
Maastricht. waarna wij haar ter ruste hebben gelegd op het 

R.K. kerkhof te Oud-Caberg. 

Annemie, wat werd je wreed uit ons leven weggerukt, 
veel te jong om nu die laatste reis te gaan. 

Niemand begrijpt hoe dit gebeuren kon, 
al neemt ook niemand jouw herinnering van ons vandaan. 

Nooit kunnen wij vergeten: jij had je hart op de juiste plaats 
wor Sjo en voor ons allen, maar ook wor plant en dier. 

En waar je kon. heb jij steeds jezett weggecijferd 
om anderen te helpen, met veel plezier. 

Met jouw toekomst vol liefde en verwachting 
was er nog zoveel moois om van te dromen. 

Ivo of Raisa, al heeft pap jou nooit gezien, 
in moeders schoot zul je niets tekort komen. 

En wat ons blijft, dat zijn jouw eigen woorden 
die je tien jaar terug voor ons hebt opgeschreven. 
Voor ons laat jij ze achter tot steun en troost. 
Voor jou bidden wij nu om rust en eeuwig leven. 

Wanneer il< plotseling dood zou gaan. 

Wanneer ik morgen dood zou gaan 
dan wil ik dat je weet 
dat ik ontzettend veel van je hou. 

Ook al doe ik je soms pijn, 
ik meen het niet zo erg. 
Al zeg il< wel eens harde woorden, 
ze zijn niet zo b6doek/. 

Ook al kan ik je niet steeds begrijf)8n 
en wil ik dJt soms ook niet 
al ben ik soms zo koppig 
en krijg ik zo moeilijk de woorden 
'ik hou van jou. vergeef me' 
over m'n lippen. 

Toch ben jij de enige die iets betekent voor mij 
en de enige die me gelukkig maakt 
en kleur aan m'n leven geeft. 

Oenk daaraan 
wanneer mijn plotselinge onverschilligheid 
je weer zou kwetsen. 
Wanneer ruzie de harmonie verstoott, 
of wanneer ik morgen dood zou gaan. 

Anne mie 

Hartelijk dank voor uw steun en medeleven bij het overlijden 
en de uitvaart van Annemie. 

Sjo en familie. 

De plechtige Zeswekendienst voor de zielerust van de over
ledene, waartoe wij u van harte uitnodigen, zal gehouden 
worden op zondag 29 augustus a.s. om 10.00 uur in de 
St. Christoffelkerk te Caberg-Maastricht. 


