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Ter dankbare herinnering aan 

Antonia Jozefina Bruins, 
echtgenote van Johannes Wilhelmus Kosse 

en moeder van Theo en Marieke 

Zij werd 30 november 1932 geboren te Anerveen 
en is op 27 januari 1987 plotseling overleden in het 
Röpcke Zweers ziekenhuis te Hardenberg. Zater
dag 31 januari hebben wij haar lichaam te ruste 

gelegd op het R.K. kerkhof te Slagharen. 

Nauwelijks te geloven, dat moeder zo plotseling 
uit ons midden is heengegaan. Het is zo onwe
zenlijk en zo onverwacht. Pas 54 jaar oud is zij, 
die bijna nooit ziek was, ons ontvallen. 
We kunnen nu nog niet echt beseffen, wat dat 
verlies voor ons betekent. Annie stond altijd 
voor iedereen klaar, niet alleen voor haar man 
en kinderen, maar ook voor haar broers Her
man en vooral Gerard, die haar zorg en liefde zo 
bijzonder nodig hadden. 
Begrijpelijk, dat verslagenheid zich van ons 
meester maakt en we met de vraag worstelen: 
Waarom toch en waarom zo plotseling? 

Bidden valt ons misschien dan moeilijk en toch 
... in onze nood willen wij ons tot Hem richten, 
die ons in het lijden is voorgegaan door vrijwillig 
de dood te aanvaarden, maar ook in het Verrij
zen voor ons de weg naar hoop en toekomst 
heeft gewezen. Hij zegt nu ook tot ons, dat Hij 
de ware weg ten leven wil zijn. En omdat wij 
weten, dat Annie door haar wegschenkende 
liefde Zijn weg is gegaan, willen wij geloven, dat 
moeder nu ook mag delen in Zijn Verrijzenis en 
nu in Zijn heerlijkheid mag leven. 
En wij vertrouwen erop, dat zij, die tijdens haar 
leven zo'n zorg voor ons had, ook nu in deze 
zorgende liefde bij God ten beste zal spreken 
voor onze kleine en grote noden. 
Lieve echtgenote, moeder en zus, wij zullen je 
niet vergeten. Wij danken je voor je inspirerend 
leven in ons midden en help ons je ingeslagen 
weg voort te zetten. Dan kunnen wij bidden: Wij 
geloven in de gemeenschap der heiligen op een 
weerziens bij God. 

Voor de vele blijken van medeleven bij het 
onverwacht overlijden van mijn lieve vrouw en 
onze onvergetelijke moeder, zeggen wij allen 
hartelijk dank. 

J.W. Kosse 
Theo 

Marieke 


