


Dankbaar gedenken wij mijn lieve vrouw, 
onze zorgzame moeder en oma 

ANNIE ASBROEK 

Zij werd 8 oktober 1936 te Enter geboren en 
door de Doop opgenomen in de H. Kerk. Op 28 
oktober 1961 verbond zij zich voor het leven 
met Gert Derksen. Na 34 jaar gelukkig huwelijk 

.• "' overleed zij, gesterkt door het Sacrament der 
Zieken, vrij onverwacht op 17 januari 1996, de 
feestdag van Antonius abt. Na een gemeen
schappelijke Eucharistieviering hebben we 20 
januari d.a.v. afscheid van haar genomen en 
haar ter ruste gelegd op het R.K. Kerkhof te En
ter in geloof dat ook zij door God geroepen is 

om eeuwig te leven. 

Als de apostel Paulus zegt dat het huwelijk een 
weerspiegeling moet zijn van de trouw en liefde 
van Christus voor Zijn Kerk, dan is dit wel in gro
te mate toepasselijk op de liefde en de trouw 
die Gert en Annie elkaar hebben toegedragen. 
Vooral tijdens de jarenlange ziekte die Annie 
kreeg te verwerken, waren ze voor elkaar een 
onmisbare steun . 
Samen hebben ze gebeden en alles gepro
beerd om bij elkaar te blijven. En nog triester 
werd het toen haar man in juli 1995 getroffen 
werd door hersenletsel en zij alles uit handen 
moesten geven aan hun kinderen. 

Was eerst Gert dag en nacht in de weer en be
zorgd om haar, nu was het ondanks haar eigen 
ziekte haar beurt weer om Gert in alles zo goed 
mogelijk te helpen. 
Beiden zijn ze daarbij weer geholpen door de 
onvergetelijke bijstand van tante Dinie, de zus 
van Annie. Ook voor haar was nooit iets teveel. 
Altijd present heeft zij met raad en daad haar 
diensten aangeboden. Waar oprechte liefde is 
tellen pijn en moeite niet mee. Men doet ge
woon wat er gedaan moet worden. 

Lieve vrouw, moeder en oma, jouw bezorgd
heid en meeleven met ieder van ons, ook tij
dens je ziekte, blijft diep in ons achter. Daarvoor 
onze oprechte dank. 
Tevens gaat onze dank uit naar de goede God 
die je voor verder lijden heeft gespaard. 
Rust in vrede na zo 'n levensopdracht. 
H. Maria, H. Antonius, wees onze voorspraak. 

DANKBETUIGING 

Wij zijn diep getroffen door de grote belangstel
lmg en het medeleven tijdens de ziekte en na 
het overlijden van mijn lieve vrouw, onze zorg
zame moeder en oma. Daarvoor onze dank. 

G. J. DERKSEN 
Kinderen en kleinkinderen 

Enter, Januari 1996 


