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In dankbare herinnering aan mijn 

I i eva vrouw en onze fijne moeder en oma 

ANNEMARIE COLLET 
echtgenote van 

PIET VERDRIET 

Ze werd geboren op 14 april 1935 in Gisnar
brug en overleed na voorzien te zijn van het 
sacrament der zieken in het Streekzieken· 
huis Mldden Twente op 7 december 1993 te 
Hengelo. De uitvaart vond plaats op 10 de
cember In de 0 . L. Vrouwekerk, waarna de 
crematie volgde in Usselo. 

Als we zeggen dat Annemarie een lege plaata 
achterlaat In ons gezin, dan zeggen we geen 
woord te veel, want moeder was met hart 
en zoel verknocht aan ons gezin. Daar lagen 
de wortels van haar leven en trof ze de bron 
aan waaruit ze helder en verfrissend water 
dronk. Vader was haar oogappel, haar steun 
en toeverlaat biJ alles en ons haar konderen 
en kieookonderen droeg ze op handen en had· 
den een uitgalezen plaats in haar leven. We 
ziJn heel riJk In haar gezegend geweest. 
Maar ook velen buiten ons gezin hebben zich 
verwarmd aan de harteliJkheld en minzaamheld 
van haar persoon. Ze wist mensen aan zich 
te binden door haar wiJsheld en haar talent 
om te luisteren en haar zachte karakter Ze 
leefde mee met het wel en wee van de 
familie en van haar vele goede vrienden en 
kennissen. waar ze zeer op gesteld was Wie 
bij haar op bezoek waren geweest gongen 
verriJkt weer terug naar huls toe. 
Bewonderenswaardig was de serene rust en 

kalmte die ze uotetraalde ondanks haar jaren· 
lange ziekte. Meer dan 30 jaar oa ze ziek 
geweest. Ze is 32 keer geopereerd en heeft 
bO zoekenhuisopnames meegemaakt 
Waar anderen in soortgeliJke sotuatoes ver
botterd of opstandig worden, daar bewaarde 
zij haar goede humeur en straalde ze een 
stuk levensoptimisme uit waar iedereen ver
steld van heeft gestaan 
Misschien ligt het geheim van haar geeste
liJke spankracht wel In haar geloof in God 
en haar biJzondere verering voor Maria. Het 
is wel zeker. Drie keer la ze In Lourdes 
geweest wat haar veel trooat en kracht heeft 
geschonken. Ze wist heer leven geborgen en 
verankerd in God, haar Schepper en Heer. 
Toen ze haar einde voelde naderen heeft ze 
heel bewust afscheid genomen van ieder van 
ons en van allen doe haar dierbaar waren. 
Het was een hoei ontroerend moment, dat 
ze heel intens heeft beleefd 
Op zondagmorgen 28 november heeft ze In 
een viering in het zlekenhula het sacrament 
der zieken ontvangen waar ze verlangend 
naar uotzag. 
Onze gebeden vergezellen 
laatste groet aan haar loudt 
bedankt voor alles. We zijn 
gezegend geweest. 

haar en onze 
Annemarie. ma. 
in jou heel rijk 

Voor uw meeleven betoond tüdens de ziekte 
en biJ het overliJden van Annemarle zeggen 
wiJ u hartelijk dank. 

Plet en de kinderen 
en kleinkinderen 


