
In dankbare herinnering aan 

Anna Maria Schrader 
echtgenote van 

JOHAN HUISKEN 

Zij werd geboren op 24 april 1930 in De Lutte 
en overleed op 27 maart 1990 in Enschede. 

Veel werd ons door Annie's sterven ont
nomen maar oneindig veel meer is ons door 
haar gegeven. 
Niet te doorgronden is waarom de goede 
God haar nu al heeft geroepen. want men
selijkerwijs gesproken was er nog zoveel 
voor haar om te doen. 
Haar werkzaam en zorgzaam leven is abrupt 
beëindigd. juist aan het begin van een 
nieuwe periode met Johan. Ze wilde met 
nog zo veel f!jne dingen in het leven bezig 
zijn. 
In onze herinnering blijft een bijzondere 
vrouw, die zeer gedreven door een sterke 
wil op een eerlijke wijze haar ideeën niet 
alleen te kennen gaf. maar ook tot uitvoe
ring bracht. Hierin was ze bijzonder creatief 
en evenzeer gevoelig voor de gevolgen van 
haar gedrag naar anderen toe. 
Op praktische wijze gaf ze uiting aan haar 
ideeën over een hechte samenleving in fa. 
milie- en vriendenkring. hoewel haar op
rechte overtuiging niet altijd overeen kwam 

met die van anderen ; toch wist zij ieders 
mening volledig te respecteren. 
Franje was haar een gruwel. Zij zocht en 
vond altijd dat waar het echt om ging en 
daar handelde ze consequent naar. Ze heeft 
haar vele talenten maximaal benut, waarbij 
haar eigen gezin hoogste prioriteit had. 
Door haar stijl dwong ze af dat ook anderen 
hun talenten gebruikten en ontwikkelden. 
waarbij niemand vergeefs een beroep op 
haar deed. 
Wij zijn trots op haar. mede omdat zij van
uit haar centrale plaats in het gezin een 
heel eigen biidrage leverde aan het vrouw 
zijn in deze tijd. 
Mama. we houden zielsveel van je en zijn 
God dankbaar voor alle liefde die we door 
jou mochten ontvangen. Je betrokkenheid 
met ons ging zover dat soms de machte
loosheid toesloeg, die leidde tot piekeren 
waar je niet van los kwam. Toch accep
teerde je het lot zoals het kwam en met 
tomeloze energie vocht je voor het beste 
resultaat. We willen met deze levenshou
ding verder leven en zullen je daarbij erg 
missen. 

Voor uw medeleven bij het overlijden van 
mijn dierbare vrouw en onze zorgzame 
moeder. zeggen wij U hartelijk dank. 

Johan en de kinderen 


