
Dank, goede vrienden, voor al het mooie 
dat wij samen beleefd hebben. 



t 
Dankbaar zullen we blijven gedenken 

Johanna Gerritdina Maria 
Kreuwel - Oude Avenhuis 

Annie 

.,., echtgenote van Johannes Gerhardus Kreuwel 

Annie Oude Avenhuis werd geboren in Almelo op 
23 mei 1926. Na een zeer arbeidzaam leven is zij op 

71 jarige leeftijd in het Ziekenhuis van Hengelo 
overleden op 27 maart 1998, gesterkt door het 

sacrament van de zieken, dat ze met volle kennis en 
overgave heeft ontvangen temidden van haar man en 
kinderen op 25 maart, het feest van Maria Boodschap. 

Op 31 maart hebben we afscheid van haar genomen 
in de gezongen uitvaartdienst in haar parochiekerk 

Maria Onbevlekt Ontvangen te Zenderen, waarna we 
haar hebben begraven op het parochiekerkhof aldaar. 

In Annie Kreuwel verliezen we een zeer toegewijde 
echtgenote, moeder, oma en parochiaan. 
Van huis uit opgevoed in een gezin waar het geloof een 
belangrijke plaats innam heeft ze zich haar hele leven 
laten leiden door haar verbondenheid met God en zijn 
lieve heiligen. De kerk was voor haar en haar gezin een 
plaats waar ze zich thuis voelde en waar ze steeds weer 
kracht kon vinden wanneer het leven moeilijk werd. 

Ze leefde mee met iedereen en vooral met de zieke en 
zwakke medemens. 
Haar man en kinderen en kleinkinderen en vele anderen 
bewaren een heel goede herinnering aan deze nobele 
vrouw. 
Haar artistieke begaafdheid heeft ze niet voor zichzelf 
gehouden: ze werkte graag voor anderen en heeft met 
vaardige kunstzinnige hand heel veel mooie dingen 
gemaakt. Heiligenbeelden en de figuren van de kerst
stal waren bij haar in goede handen. Van gebroken en 
beschadigde beelden wist zij weer iets moois te maken. 
Toen haar gezegd werd dat Onze Lieve Heer vast wel 
een goed plekje voor haar had gereserveerd, zei ze: ik 
heb hem dan ook heel vaak mooi geschilderd. 
In het maken van schilderijen wist ze haar liefde voor 
de haar omgevende natuur duidelijk gestalte te geven. 
Ze drukte er graag in uit: haar bewondering voor Gods 
Schepping. 
De kerkgangers zullen zich haar blijven herinneren als 
de dappere lectrice, die zo'n 20 jaar lang zonder angst 
in de kerk het lijdensverhaal met heldere stem wist 
voor te lezen. 
We bevinden ons weer in de lijdenstijd. Zij zal het ver
haal deze keer niet lezen. Voor haar is het al Pasen 
geworden. Met haar Heer en Meester Jezus Christus 
heeft zij de dood overwonnen en is zij die plek binnen
gegaan waar volgens Jezus ruimte is voor velen. Dus 
zeker voor Annie Kreuwel. Moge zij dan van nu af voor 
eeuwig gelukkig zijn bij haar God en Vader in de Hemel. 

Voor uw medeleven tijdens haar ziekte en na haar over
lijden zeggen wij U heel hartelijk dank. 

Familie J. Kreuwel 


