


In dankbare herinnering aan 

Annie Scheffer-Trap 
echtgenote van 
Johan Scheffer 

Zij werd op 10 januari 1937 te Oldenzaal geboren. 
Zij overleed, gesterkt door het Sacrament der 
Zieken, op 24 mei 2013. 

Annie Scheffer, een hartstikke goeie meid, 
echtgenoot van Johan Scheffer met wie ze na 
twaalf en een half jaar verkering op 20 mei 1964 
trouwde. 

Annie was een actieve vrouw die thuis alles 
beredderde, de boekhouding van hun eigen zaak 
deed, terwijl haar man werkte. 

In Overdinkel maakten ze na de bruiloft een nieuwe 
start en in 1968 wordt {klein) Johan geboren. 

De liefde voor de natuur en de sterkte van die 
natuur kamen in haar hobby terug. Annie heeft 
haar passie, duivensport, tot het einde van haar 
leven doorgezet. Niet lichamelijk, maar geestelijk 
stuurde zij Johan in hun gezamenlijke hobby. 

Annie was, heel kort gezegd, een bezorgde, 
fantasierijke, vertrouwensvolle vrouw, maar ook een 
kritisch persoon, die zei wat ze bedoelde. En was 
het niet goed voor haar, dan was het ook niet goed. 

Annie, met een computer in haar hoofd. Alle 
verjaardagen, alle trouwdagen, telefoonnummers 
worden onthouden. Als iemand het wist, was het 
Annie. 

Haar bezige handen waren erg creatief. Dat 
hebben de kleinkinderen, haar diamantjes, altijd 
gemerkt. Bij iedere verjaardag, bij ieder cadeau, 
bij bijzondere dagen, Annie was altijd goed voor 
een verrassing. 

Een heel bijzondere tijd was voor haar de reis 
naar de bedevaartplaats Lourdes in 2011. Diep 
onder de indruk kwam zij daarvan thuis. Het 
heeft haar heel veel sterkte gegeven. 

Pijnlijk waren die laatste vier jaren. Heel snel 
besloot Annie, samen met Johan, niet meer naar 
het ziekenhuis te gaan. En door de fantastische 
zorg van Johan was dit ook mogelijk. Tot de 
laatste dag heeft zij thuis kunnen blijven. 

Nu staat de Hemelse Tuin voor Annie open. 
Na ontvangst van het H. Sacrament der Zieken, 
kwam de zon weer schijnen en Annie zei heel 
gelovig: "de Hemelpoort gaat nu voor mij open." 

Rust in vrede lieve Annie, ma en oma. 

De familie dankt u voor het medeleven tijdens 
deze moeilijke tijd. 


