


In dankbare herinnering aan 

Annie Wekking - Warburg-

weduwe van 
Herman Wekking 

Moeder werd op 14 juli 1926 geboren te Losser. 
Na een moedig gedragen ziekte is zij op 18 juli 
2005 in het verzorgingshuis Scholtenhof over
leden. 

Moeder was de oudste in een gezin van 4 kinde
ren. Op de smederij / boerderij in De Lutte, waar 
zij opgroeide, vormde ze samen met haar zussen 
een hecht gezin. Na de lagere en huishoudschool 
is zij gaan werken in de huishouding en de horeca 
waar ze uitgroeide tot een vrouw die geweldig 
kon koken. 
De tweede wereld oorlog was voor het gezin aan 
de Bentheimerstraat een spannende tijd met vele 
gevaren en spannende momenten. 
Maar na die verschrikkelijke periode kwamen er 
ook weer mooie momenten , zo ontmoete ze 
vader die haar met zijn schrijfkunsten zo impo
neerde dat dit in 1955 werd bezegeld met een 
huwelijk. In dit huwelijk werden 4 zoons gebo
ren. 

Het leven aan de Tulpstraat en nadien in "De 
Walgaarden" waren voor ons de plek waar wij als 
familie vele zondagen bij elkaar kwamen. Moe
der was een lieve, zorgzame en huiselijke vrouw. 
Haar gezin stond centraal. Lekker eten koken, 
planten en bloemen verzorgen was haar lust en 
haar leven. Moeder was graag thuis, waar ze de 
kinderen en kleinkinderen ontving en met alles 
verwende. Het liefst speelde ze spelletjes met de 
kleinkinderen, want: "daar blijf ik jong bij ", zei 
ze alt ijd. 

Voor moeder was het overlijden van vader het 
breekpunt in haar leven, ze was haar steu n en 
toeverlaat kwijt. Toen ze de tegenslag van haar 
ziekte er nog een keer bij kreeg ging het met 
haar gezondheid snel achteruit. En na bijna 3 
maanden kwam de hereniging met vader voor 
iedereen toch nog onverwacht snel. 

Moeder en oma, beda11kt voor wie je was, 
we zu/le11 je erg missen 

e11 nooit vergete11. 

Dankbaar zijn wij u voor uw aanwezigheid en 
voor alle steun en liefde die wij ondervinden. 

Kinderen en kleinkinderen 

Oldenzaal, j u li 2005 


