
In hennnering aan 

Annie Oude Bekke 
Johanna Femia 

Annie werd geboren op 20 januari 1928 in 
Losser en overleed op 5 mei 2006 in Enschede. 
Na de Uitvaartviering in de Maria Geboortekerk 

te Losser op 9 mei hebben we haar te ruste 
gelegd in het graf bij haar ouders. 

Annie was de oudste in een gezan van vijf kinde
ren. Haar leven lang is ze ongehuwd gebleven en 
in Losser blijven wonen. Ze was een tevreden 
vrouw van weanig woorden Zoals het leven 
kwam, zo nam ze het. Ze gang haar eigen weg 
Al vroeg verloor ze twee van haar broers. Haar 
vader stierf op nog jonge leeftijd en in 1979 stierf 
ook haar moeder. Vele jaren heeft ze gewerkt op 
de afdeling verbandstoffen bij Van Heek. Daar 
werd ze zeer gewaardeerd. 

Ze vond het heerlijk om uit te gaan, te fietsen en 
te picknicken of met de bus dagtochten te 
maken. Alleen ZIJn vond ze niet erg, hoewel ze 
kon genieten als mensen haar kwamen opzoe
ken. Dan was ze dankbaar en het dat ook mer-

ken. Ze kon genaeten van muziek en ook van het 
oplossen van kruaswoordraadsels, kaarten en 
bingo. De laatste jaren woonde ze in St. 
Maartensstede. Daar had ze het naar haar zin 
met mensen om zich heen en allerlei activiteiten 
waar ze graag aan deelnam. Ook was ze lid van 
het koor dat één keer per maand zong tijdens de 
Zondagviering in de Kapel. 

De laatste jaren tobde ze met haar gezondheid. 
Meerdere keren moest ze in het ziekenhuis wor
den opgenomen vanwege een maagbloedang. 
Ook kreeg ze veel last van benauwdheid. Toch 
klaagde ze nooit. Ze was een gelovige vrouw die 
steun vond in haar geloof en in haar devotie tot 
Maria. Enkele dagen voor haar dood werd ze 
weer in het zaekenhuts opgenomen vanwege een 
maagbloeding. Dat keer was het zo ernstig dat 
genezing niet meer mogeliJk bleek. Ze heeft 
moeilijke uren gekend vooral door de benauwd
heid. Op vrijdag 5 mei is ze vredig gestorven. 

Wij vonden het fijn dat u samen met ons 
afscheid van Annie hebt willen nemen. 

Fam. Oude Bekke 
Fam. Nirmeijer 


