


Een danKoare en fijne herinnering aan 

Annie Mulder-Schophuis 

echtgenote van Johan Mulder 

Zij werd geboren op 10 januari 1913 te Oldenzaal. Voor
zien van het Sacrament der Zieken overleed zij in het 
verpleegcentrum Twente-Oost op 16 mei 1997. 
We hadden haar voor het laatst in ons midden tijdens een 
Eucharistieviering op 22 mei, waarna we naar hebben 
begeleid naar haar laatste rustplaats op de begraafplaats 
te Oldenzaal. 

Nooit vragend, nooit klagend 
alt11d alles voor jezelf dragend 
een vrouw waarop 1e kon bouwen 
met een woord waarop je kon vertrouwen 
trots kun je zijn op alles wat je hebt volbracht 
1e was een moeder en oma, liefdevol en zacht. 

Met deze woorden in ons hart en onze gedachten willen 
we afscheid nemen. Met grote dankbaarheid kijken we 
terug op hel leven van Annie, een lieve vrouw, een zorg
zame moeder en oma. Bijna 51 jaar geleden trouwden va
der er moeder, en samen hebben ze hard gewerkt in hun 
horecabedrijf, 't Landhuis, met hart en ziel. Samen heb
ben ze in de loop van de jaren vele gasten mogen ontvan
gen, velen vonden er een warm en gastvrij onderkomen. 

Vader en moeder genoten van de ritjes die ze met de gas
ten maakten door het mooie Twente land. Daar waar ze 
zelf zo intens van konden genieten, dat wilden ze ook hun 
gasten niet onthouden. 
Niet alleen was er aandacht voor de zaak en de mensen, 
maar zeker ook voor het gezin en niet te vergeten de klein
kinderen. Ze genoot van die keren dat we samen konden 
zijn. Ze was een steun en toeverlaat voor haar man, haar 
gezin en ook voor velen die bij ons te gast waren. Na vele 
jaren volledige inzet kreeg ze wat meer gelegen~eid te 
genieten van rust en vrije lijd. Toch werd dit haar niet lang 
gegund: een herseninfarct maakte voor haar het leven erg 
moeilijk, en hoewel ze graag bij ons wilde blijven ging ze 
lichamelijk en geestelijk achteruit. De laatste anderhalf jaar 
werd ze uitstekend verzorgd in verpleegcentrum Twente
Oost, waar ze 1n de afgelopen week ook overleed. We zijn 
haar en elkaar zo goed mogelijk tot steun geweest, ook in 
de laatste periode, en wij willen verdergaan: samen, en 
met een dankbare herinnering aan haar in ons hart en onze 
gedachten. 
Lieve moeder, bedankt voor alles en rust in vrede. 

Voor al Uw blijken van meeleven en belangstelling tijdens 
de ziekte en na het overlijden van mijn vrouw, onze moe
der en oma willen wij U hartelijk bedanken. 

J.E. Mulder 
Kinderen en kleinkinderen 


