
t 
Een d<erbare herinnering aan 

Annie van Bussel 
Geboren te Asten op 30 maart 1923, stierf zij 
In het Sint Anna Ziekenhuls te Geldrop, waar 
zij vele jaren haar zorgen wijdde aan de zieke 
medemens, op 23 mei 1977. 
Haar lichaam werd gezalfd met het Laatste 
Sacrament en wacht de opstandlOg op het 
parochie-kerkhof te Someren-Dorp. 

Waar jiJ, Annle, jarenlang - meer dan de helft van 
je reven - het beste wat je had gaf aan de zieke 
medemens, hebben wij lijdzaam moeten toezien hoe 
JIJ ziek werd en sterven moest. En zoals jij in je 
werk van elke dag grote verantwoordelijkheid droeg 
en beslissingen moest nemen, zo heb je je ziek
zijn en de zekerheid-te-moeten-sterven eigenlijk 
alleen gedragen; natuurlijk waren er velen die dat 
ziekbed hebben verlicht en je tot het laatst hebben 
bijgestaan. Maar dat was slechts een kleine weder
dienst voor al datgene wat je voor andere mensen 
deed • je moeder die je met bedrevenheid van de 
verpleegster maar vooral met de genegenheid van 
de dochter verzorgde, je vader wiens trouwe gezel 
je was de laatste jaren, de duizenden tenslotte die 
In lange jaren aan jouw kennis en zorgende handen 
waren toevertrouwd. 
Jouw radicaliteit In denken en doen hebben schiJn
baar niet méér toegelaten, en helemaal in deze 
overtulging paste de viering van het Laatste Sacra
ment dat je in alle eenvoud maar wel bewust wilde 
ontvangen ; >A<e hebben met eerbied jouw handen 

gezalfd die tijdens je leven slechts helende handen 
waren geweest zoals onze Schepper ze bedoeld 
heeft. 
Voor jouw aanwezigheld onder ons danken wiJ je, 
Annle, voor jouw zorg voor de zieke mens, hetgeen 
je beroep maar vooral je roeping was, voor jouw 
eerlijkheid en recht-door-zee-houd ing waardoor je 
tijdens je leven velen bemoedigde en ook na je 
dood bij velen in herinnering zult voorleven. 
Dat je een gelukkige eindbestemming hebt bereikt 
geloven >A<ij van harte 

Hartelijk dank voor uw medeleven en be
langstelling betoond bij de ziekte, het over

lijden en de begrafenis van mijn dierbare 
dochter en onze lieve zuster, schoonzuster 
en tante 

Familie van Buaaal 


