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Ter gedachtenis aan 

ANNIE VOORTMAN 

Geboren te Lonneker 8 november 1923. 
Overleden te Eindhoven 13 september 1992. 

Eind 1991 kreeg ze te horen , dat haar ziekte onge
neselijk was en dat ze hoogstens nog één jaar te 
leven had . Het werd haar voorzichtig verteld, maar 
het was voor haar wel duidelijk. Ze bleef verwon
derlijk kalm, nuchter zou je kunnen zeggen. Van 
het begin af aan liet ze blijken, dat ze haar sterven 
beschouwde als een verdergaan met het leven. 
Letterlijk zei ze: ,, Ik ben gerust, ik voel nu wat mijn 
vertrouwen, mijn geloof voor mij betekent: Niet 
verdwijnen, maar je leven op een inniger manier 
voortzetten". 
Ze vroeg dan ook direct om de ziekenzalving te 
mogen ontvangen, om zich nog rustiger aan Gods 
hand toe te vertrouwen. Zo is ze nu dan gestorven, 
gelukkig zonder veel pijn te moeten lijden. Rustig 
en kalm . Ze wilde, dat in Lonneker haar uitvaart 
zou plaats vinden en dat haar as daar op het 
kerkhof zou worden bijgezet, op haar geboorte
grond. 
Ze heeft nooit haar Twentse aard verloochend, 
maar ze heeft wel daarnaast gevoeld, dat, wilde ze 
tot haar recht komen, ze haar vleugels wijder 
moest uitslaan. Tenslotte werd Brabant de plek 

waar ze dat ten volle kon doen. Haar persoonlijke 
gaven en talenten kwamen daar volledig tot ont
plooiing. De basis daarvoor had ze in Lonneker 
gelegd, bij de Katholieke actiegroep, de jeugdbe
weging en het onderwijs. Ze had smaak voor to
neel, voor muziek. Ze had bewondering voor de 
cultuur, die ze op haar vakantiereizen ontmoette. 
In Eindhoven werd ze zeer gewaardeerd in de 
kring van haar collega-kleuterleidsters. Sommi
gen werden vriendin voor het leven. Daar heeft ze 
veel steun van ondervonden, toen de reorganisa
tie van het onderwijs ook een onrechtvaardige 
procedure voor haar meebracht. Vrienden zeggen 
van haar dat ze wijs was, rustig raad kon geven en 
troosten. Zo verenigde zij goed de twentse nuch
terheid met de brabantse gulle hartelijkheid. Dat 
liet ze ook steeds blijken aan haar eigen familie. 
En nu is ze aangekomen waar we allemaal willen 
aankomen. Daar herkent ze nu het vers van de 
hymne van het avondgebed op zondagen door het 
jaar: 

" Vriendelijk Licht, dat leven schenkt 
en het duister hebt verdreven. 
Geef mij warmte om te leven 

als de koude dood mij wenkt". 

Dank voor uw medeleven, voor uw bezoek en zorg 
tijdens haar ziekte en voor uw aanwezigheid op de 
uitvaart. 

Familie Voortman. 


