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Een dankbare herinnering aan 

Annie Konink - van Coesant 
(Johanna Maria Frederika) 

echtgenote van Hennie Konink 

Zij werd geboren op 1 O maart 1951 te Enter Na een ernstige 
ziekte is zij voorzien van het H. Sacrament der Zieken in het 
ziekenhuis te Hengelo overleden op 14 augustus 2001. 
Na de Eucharistieviering op 18 augustus in haar parochiekerk 

,-' ' , van O.L. Vrouwe van Altijddurende Bijstand te Bentelo is zij 
begraven op het kerkhof van deze parochie. 

Lieve Annie, 

Wat hadden we jou nog graag in ons midden gehad. 
Na de dood van je oudste zus Truus brak niet alleen jouw, 
maar nu ook weer ons hart. 

Aan Esther, Nicole en Herben schonk jij het leven 
en samen heb je hen alle liefde en aandacht gegeven. 
Lief, leed, maar vooral vele zonnestralen 
hebben wij meegemaakt, al die jaren. 

Tien maart, nog zo kort geleden, jouw verjaardag. 
Heel de familie, buren en kennissen waren er die dag. 
Want voor al die mensen was je een hartelijke vrouw, 
contact was heel belangrijk, daarin was je hee! trouw. 

Niet wetende dat er zoiets plotseling ging gebeuren. 
Opeens niet meer de "regenboog met al z'n mooie kleuren". 
Hoe dapper jij ook vocht, je kon niet meer ovenwinnen, 
want God wilde je aan een "nieuwe reis" laten beginnen. 

Rustig ben je ingeslapen, met al je dierbaren in je hart. 
Dat is je gegund, ook al voelen we ons eenzaam in smart. 
Na een gelukkig hard werkend bestaan in dit leven 
heb je de rust verdiend; je hebt genoeg gegeven. 

Lieve vrouw, lieve mamma, het doet ons zoveel verdriet 
maar je blijft voor altijd in ons hart, vergeet dat niet. 
Je hebt ons samen met pappa groot gebracht zoals we zijn, 
misschien verzacht dat in ons verdere leven de pijn. 

Een fijne, lieve vrouw en moeder , altijd zorgzaam 
ook al voelen we ons zonder jou heel eenzaam. 
Zonder jou zullen we dan ook verder moeten gaan, 
echter met smart en pijn in ons hart en niet zonder traan. 

We beloven goed voor onze pappa te zullen zorgen, 
hem bijstaan "Elke dag, waar ook, elke nieuwe morgen". 
Lieve mamma, rust nu maar uit, je hebt genoeg geleden. 
Bedankt voor alles, we zullen je gedenken in onze gebeden. 

God, bron van leven en liefde, 
wij danken U voor Annie, 

die wij toevertrouwen aan Uw eeuwig Licht. 
Schenk ons de kracht 

om samen het verlies van Annie te dragen. 

Voor uw medeleven en belangstelling tijdens de ziekte en na 
het overlijden van Annie, zeggen wij u onze oprechte dank. 

familie Konink 


