
IN MEMOR I AM 



In onze herinnering willen wij bewaren 

ANNA BEIJER 

Zij werd geboren op 28 januari 1914 te 
Beltrum. Op 5 juli 1938 trouwde zij met 

Toon Penterman 

Samen hebben ze zich ingezet voor het 
geluk van hun kinderen. Op 22 mei 1989 
is mama plotseling van ons heengegaan en 
op 26 mei hebben we haar op het kerkhof 
van de H. W erenfridusparochie te Zieuwent 
te rusten gelegd. 

Lieve mama. 
Lang heb je met ons samen mogen leven, 
waar toch plotseling een eind aan ge
komen is. 
Je had nog veel te doen en je wilde 
nog veel. 
Door ouderdom en je ziekte van de laatste 
tijd en vooral de doofheid raakte je toch 
steeds meer in een isolement waar je je 
met hand en tand tegen verzette. Je was er 
vaak ongelukkig door en voelde je daardoor 
steeds meer alleen en bang. Dit hadden we 
a ls kinderen vaak niet door. 
Je was een sterke vrouw en moeder met 
heel veel kapaciteiten. Daardoor deden we 
steeds weer een beroep op jou wat niet 
altijd terecht was. 

Je had al zoveel meegemaakt. Samen met 
papa heb je zware beslissingen moeten 
nemen, maar altijd hebben jullie het met 
jullie geloof gered. 
Er zal ook veel fout zijn gegaan, waardoor 
je later twijfelde en je steeds weer afvroeg 
of je het wel goed had gedaan. Nu hoef je 
niet meer te twijfelen en ben je op de 
plaats waar je wilde zijn, al ben je niet 
meer bij papa en bij ons. 
Het leven is voor jou goed en zinvol 
geweest, waarbij je voor papa en ons een 
grote steun bent geweest. 
Jou werd al het leed en vreugde (bijna) 
het eerste verteld. Was het vreugde of 
verdriet; je moest het allemaal ve;·werken. 
Het is je gelukt en nu moest er een einde 
aan komen. 
Je hebt het goed gedaan en wij zijn je erg 
dankbaar. Je zult heel ons leven in onze 
gedachten zijn en alle dingen zullen we in 
ons verdere leven meenemen. 

Voor uw medeleven, betoond na het 
overlijden van mijn lieve vrouw, onze 
mama en oma, zeggen wij U oprechte dank. 

A. Penterman 
kinderen en kleinkinderen. 

Zieuwent, 26 mei 1989 


