
Stilletjes ben je heengegaan. 
Stilletjes zul je altijd bij ons zijn. 

Een dankbare herinnering aan 

Annie Zwerink 

Weduwe van Marinus Sprakel 

Geboren te Enschede op 14 november 1920. 
Overleden te Borne op 7 juni 2000. 

Met veel dankbaarheid denken wij terug aan 
onze zorgzame moeder en lieve oma. Het 
doet pijn om een van je dierbaren plotseling 
van je zien te vertrekken, ondanks haar 
gezegende leeft ijd van bijna 80 jaar. Tijd 
voor een afscheidswoord was er niet meer. 

Sinds het overlijden van vader was moeder 
vaak aangewezen op zichzelf. Ze deed dit op 
een wijze die paste bij haar persoonlijkheid. 
Ze was een vrouw met een eigen wil. Niet 
altijd van anderen afhankelijk willen zijn dat 
was wat ze wilde. Moeder was zeker niet 
altijd de gemakkel ij kste, zeker niet voor 
haarzelf. Voordat ze te maken kreeg met 
gezondheidsproblemen vertrok ze nog regel 
matig met de trein naar Rosmalen om Johan, 
Lies, Bianca en Suzan te bezoeken. Hieraan 
beleefde ze veel plezier. De laatste jaren 

heeft ze om gezondheidsredenen deze acti
viteiten moeten staken. 

Bescheidenheid, eenvoud, goedheid en 
behulpzaamheid hebben haar leven gesierd. 
Voor haar was het belangrijk dat het haar 
kinderen en kleinkinderen goed ging. Met 
een telefoontje of een bezoek aan het 
bejaardenhuis was ze ontzettend bli j. De 
ondersteuning van Gerard en Bea was hierbij 
ontzettend belangrijk. De liefdevolle verzor
ging in ' t Dijkhuis heeft ze altijd bijzonder 
gewaardeerd. 

Ze had zich zo verheugd op de geboorte van 
haar eerste achterkleinkind. Regelmatig 
belde ze om te vragen hoe het met Suzan 
was, en hoe lang het nog ging duren, of dat 
ze voelde dat ze niet het eeuwige leven had. 

Haar te verliezen doet ons intens pijn. We 
zullen proberen samen de ontstane leegte 
op te vullen . We zullen haar missen. In 
gedachten zal onze dierbare moeder en oma 
altijd bij ons blijven. Moeder en oma bedankt 
voor alles wat je voor ons hebt gedaan. 

Voor uw belangstelling en meeleven wi llen 
wij u van harte bedanken. 

Kinderen en kleinkinderen. 




