


Een dankbare en fijne herinnering aan 

Anna Augustina Maria 
Oude Groote Beverborg 

echtgenote van Christiaan Willem Loves 

Ze werd geboren op 21 augustus 1922 te 
Oldenzaal. 

Anny werd geboren uit een gezin van acht 
kinderen. Al vroeg na het overlijden van haar 
moeder nam ze de zorg van haar familie op 
zich. Tevens verloor ze al vroeg drie van haar 
broers. Twee broers en een zus nam ze mee 
naar haar huis, dat ze na haar huwelijk op 
28 november 1959 betrad. Hierna kwam de 
tijd zelf een gezin te stichten. Ze kreeg één 
dochter en één zoon, die ze met zorg en lief
de grootbracht, waarbij ze vaak te weinig tijd 
voor haarzelf nam. 
Op 28 mei 1984 werd ze voor het eerst ern
stig ziek. Volgens haarzelf had ze reeds ken
nis gemaakt met de tunnel naar het eeuwig 
leven, wat haar angst voor de dood wegnam. 
Ze herstelde echter wonderbaarlijk. Een jaar 

later werd ze weer getroffen door een ernsti
ge ziekte. Door haar wilskracht overwon ze 
ook deze ziekte weer. Op deze momenten 
vertelde ze altijd dat ze haar gezin nog niet 
kon missen. In het verloop der jaren liet haar 
geheugen haar meer en meer in de steek en 
leefde ze in haar eigen wereldje. Toch kon ze 
volop genieten van ·haar twee kleinkinderen. 
Tot ieders verdriet, werd in juli 1999 een op
name in het verpleegcentrum Twente Oost 
noodzakelijk. Op 19 augustus 2001 diende 
zich het laatste ziekteproces aan. Ondanks 
alle hulp en zorg kon ze deze strijd niet win
nen en is ze op 17 september 2001 toch nog 
vrij plotseling overleden. 

Moeder, 
Het was een voorrecht jou 

gekend te hebben. 
We hopen jouw liefde 

en wilskracht in ons te hebben. 

Voor uw deelneming, na het overlijden van mijn 
lieve vrouw, onze moeder en oma zeggen wij 
hartelijk dank. 

C.W. Loves 
Marleen, Henk, Chris, Luuk en Coen 


