
~ 
I 



E11 a/; ik dood bm, rrmr do11 11irr 
tlt lmr 11ut ~cht dood, mo~t J~ u~m 
Iw is mij11 lich.Jam d.u ik achurlin 

' dood bm ilr /'•IS. a/; JUUü mij zij11 ''"K~rm. 

In licfdc,ollc herinnering 

l\ lanny Klunder-A ntonissen 

Ma1u1y is geboren in Wierden waar ze opgroeide als één 
van de dn<! dochters van Dieks en Geziena AnloniS>Cn. 
Met haar zussen Arulie en Riek heeft ze daar een fijne 
jeugd gehad. /~ h1dd ,·an ~·ynmastiek en balsporten. !\'a 
de lagere 'chool gmg ie. LOals de meeste klasgenoten in 
die tijd werken /ij had voor haar huwelijk een aantal 
banen en 'tak hn:rbiJ haar handen flink uit de mOU\\. 
Haar hdc leven hield 1.c 'an mooie kleren en er 'er
zorgd unnen. \ 'lak na de oorlog bleef ze dan ook met 
onopgemerkl door een keurige man van de Nauonalc 
Garde utt Losser. Piet Klunder. Ze gaven elkaar hel 
ja-woord op 9 »eplemher 1950 en besloten in Los-cr IC 

gaan wonen. 
Naast de ver7orging van de ouders van Piet, 10rgde zij 
mede voor de opvoeding \an hw1 drie kinderen: Marian, 
Henken Hans. Als gezm woonden zij in Losser, Almelo 
en \\ee~lo. G~durende de ziekteperiode \lln Piet heb
ben Ltj besloten weer terug te keren naar Losser. liet 
laatste huis dat Piet en Marmy sanaen bewoonden was 

aan de Langenkamp 90 1e Lo"er. P1et stierf na een ziek
bed van 13 jaar te Enschede in 1990. \ianny heeft hem 
liefdev·ol verzorgd en begeleid. \fann) heeft na de dood 
van Pid op een lx'\\Omk'n.•th\\aardigc mamer de draad 
'an het leven weer opgepah Door haar gasl\'riJlleid 
liefde en warmie maakte ZIJ 'ele vnendcn waarmee ze 
ging sjoelen. bingoën. lietsen en dagje' uit In de moei
lijke periode, drie jaar geleden. ''aarin ze aan borst
kanker werd geopereerd kreeg ze die warmte terug. Ook 
na deze drie jaar kon ze genieten van het leven. Manny 
gaflieverdan le ontving. Ahijd Slond ze klaar voor haar 
familie en omgeving. Ze hield ervan haar medemensen 
te Yerwennen. 
voor ons onbegrijpelijk., 1\Crd ze op Valentijnsdag met 
bcnauwdheid,·erschijnselen opg.:nomen in het zieken
huis. '>a een aantal ondeml<!k<'ll 1\Crd geconstateerd dat 
LC ongeneeslijk ziek was. Op een 7eer moedige "ijzc 
heeft 7e dit aamaard met de \\<lOrden '"Ik heb een mooi 
Ie' en gehad"'. Gesterkt m h.1ar geloof heeft ie d<?Lelfd<? 
aYond no<6 het H. Sacrament der Zieken oni\Mgen en 
afscheid genomen \an haar kmdcren en kleinkinderen. 
Op 21 februari ·s nachts even voor 3.00 uur is Manny 
mstig ingeslapen in het bij7ijn \an haar kinderen. Zij 
was in alles heel trots op de kmdercn en kleinkinderen. 
Lieve moeder en oma, bedankt voor alle liefdevolle 
gebaren die we \ an jou mochlen onl\-angen. Je bent een 
'oorbeeld ,·oor ons allen. Wc slmten Je 'oor altijd in ons 
hart. 

Kmd.."''Cn en kleinkinderen. 


