


Voor uw hartelijk meeleven tijdens de ziekte en 
bij het afscheid van mijn vrouw zeg ik u oprecht 
dan~\ 

bu gedachtenisplaatje bied ik u aan 
als herinnering aan 

Annie de Witte-Beukert 
die geboren werd op 13 maart 1925 in de parochie 
Wegdam, en stierf op 8 september 1972 in Haaks
bergen. 
Na de Eucharistieviering op 13 september hebben 
wij haar lichaam te rusten gelegd op het katholieke 
kerkhof te Haaksbergen. 

Haar man, ARNOLD DE WITTE. 

Bij zo'n sterven staan wij, mensen, verslagen. De 
vraag naar het .waarom• komt onweerstaanbaar 
naar boven: Annie was nog zo jong, in de bloei. 
van haar leven. Zij betekende voor apderen zo
veel: haar leven was een aaneenschakeling van 
goed-doen. 

Wij begrijpen het .waarom• niet. Toch durven wij 
tn moeizaam geloven uitspreken, dat het goed is 
wat God met haar voorheeft. Hij brengt haar leven 
van goedheid tot volledige ontploollng in Zijn 
goedheid, die eeuwig haar geluk zal zijn. 

Haar weg naar het einde van dit aardse leven 
was een lijdensweg. In groot · geloof heeft Annie 
" niet begrljpend, maar gelovig vertrouwend w 

• kunnen aanvaarden-. -In moeizame strijd heeft zij 
die aanvaarding verwórven, ~ó d~t zij met vo1ledige 
overgave en met diep Godsvertrouwen hoor leven 
in Gods hand durfde leggen. Haar sterven was 
een voorbeeld van geloofsovergave. 

Vóór haar sterven, in haar lijdensdagen, waren 
haar gedachten nog bij anderen. Uitdrukkelijk 
heeft Annie gevraagd, de vèle mensen, die haar 
in haar moeilijk lijden hebb~n bijgestaan, oprecht 
te bedanken. Zij vond dat de familie haast te goed 
voor haar was. Bijzonder Arnold, haar man, wilde 
Annie bedanken. Met eigen woorden heeft zij ult
g:ezegd dat de 26 jaren van haar huwelijk met 
Arnold voor haar een paradijs betekend hebben. 

Wij bidden nu, dat haar aards paradijs zal over
gaan in het eeuw'tge paradijs, waar Gods liefde 
haar vreugde zal zijn, 

God, onze Vader, 
neem haar op in uw blijvend vaderhuis. 


