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In ons gebed en onze herinnering gedenken 

wij dankbaar 

ANNIE W IEFFERINK 
echtgenote van 

BERNARD WESTERIK 

Zij werd geboren te Denekamp 20 juli 1930 en 
overlc-ed, tengevolge van een verkeersongeval 
10 april 1987. Na de Eucharistieviering ten 
afscheid werd zij 15 april begraven op het kerk
hof van de St. Nlcolaasparochie te Denekamp. 

Geboren uit een groot gezin wist zij wat zor
gen en werken betekend. Als jonge vrouw aam 
zij als gezinshulp de zorg op haar voor Hen
drik en Meike Rakers, die als broer en zus aan 
de Stroothulzerweg een teruggetrokken c-n een 
wat verwaarloosd leven leidden. 
Van tijdelijke hulp werd het blijvende aanwe
zigheid. Toen moeder 16 juni 1953 met vader 
trouwde bleven ze daar wonen. Daarom kennen 
we haar ook onder de naam Bömers Annie. 
Naast problemen met ziekte en tegenslagen 
hebben onze ouders een gelukkig huwelijk ge
had mee gezamenlijke liefdevolle zorg voor 
Marijke, Harry, Hans en Pranclen. We zullen 
moeder blijven herinneren als het middelpunt 
van ons gezin. eerlijk. gastvrij en steeds de toe
komstbelangen van haar kinderen voor ogen. 

Ook buiten haar ge1in zal ze g emist worden. 
Vaak was ze te vinden b,j de vele mensen, die 
in onze dagen zitrea te wachten op een luis
terend oor en echte menselijke nabijhc-id. Binnen 
de K.P.O. was ze als secretaresse een gewaar
deerd bestuurslid. 
Nu we afscheid van haar moeten nemen blijven 
gemengde gevoelens : 
verheugd over hoe ze was; 
verdrietig om haar dood; 
verontwaardigd door de wijze waarop. 

Wij bidden haar en haar zus Sientje het nieuwe 
leven van Pasen toe. 

Moeder, bedankt voor alles en bli1f hiJ God 
aan vader, je kinderen en onze gezinnen 
denken. 
Rust in vrede! 

Voor uw deelneming ondervonden na het 
overlijden van mijn bemind<' echl'genote. onze 

zorgzame moeder. behuwdmoeder en oma, be
tuigen wij u onZ<' oprechte dank. 

Familie Westerik 

J. Benneker, koster. Denekamp 




