


In dankbare herinnering aan 

Annie Pisano - Disselhorst 
sinds 17 juni 1995 weduwe van 

J.G.H. Pisano 

Zij werd geboren op 1 februari 1926 te Raalte en 
overleed op 30 april2002 te Hertme. 
Op 4 mei 2002 hebben we haar na de Eucharistieviering 
te rusten gelegd op het parochiekerkhof te Hertme. 

Ma groeide als enige dochter op in een gezin met vijf 
kinderen. Al op jonge leeftijd was het voor haar, na 
school, hard thuis werken om haar zieke moeder zoveel 
mogelijk te steunen. 
Op 28-jarige leeftijd ging ze werken als dienstmeisje bij 
pa in de bakkerij en winkel te Hertme, voor haar een 
mooie tijd vol herinneringen. Op 19 juli 1955, amper 
een jaar later, trouwde ze met pa. Samen waren ze bijna 
40 jaar getrouwd toen pa 17 juni 1995 overleed. 

Ma herinneren wij als een lieve werkzame vrouw met 
een warme belangstelling voor haar omgeving. Ze 
voelde zich thuis in Hertme, waar ze nog ruim vier jaar 
mocht genieten van haar nieuwe huis. 
Haar kinderen en kleinkinderen waren haar dierbaar en 

de bezoekjes waren waardevol. Ze genoot van de buurt, 
de zonnebloem, kaartclubjes en alledaagse dingen. 

Samen met pa heeft ze altijd hard gewerkt in hun 
dorpswinkel en -café om deze draaiende te houden. Na 
het grote verlies van pa kwam er een ommekeer in haar 
leven. Door de sluiting van de zaak miste ze het contact 
met de klanten. Deze leegte vulde ze graag op met het 
oppassen van de kleinkinderen. 

Ze was altijd een trouwe bezoekster van de kerk en haar 
geloof gaf haar steun, kracht en moed. Ze had een 
blindelings vertrouwen in Maria en putte daaruit kracht, 
tot haar einde toe, getuige ook haar vakanties naar 
Lourdes. 

De lichamelijke klachten die haar parten speelden 
deden haar conditie wat afnemen en ze moest dus soms 
een stapje terug. Uiteindelijk is ze zonder zichtbaar 
verdriet of angst vredig ingeslapen. 
Het was volkomen onverwacht dat we afscheid van haar 
moesten nemen. Maar we zijn haar dankbaar voor alles 
wat ze ons gegeven heeft. 

Voor uw blijken van medeleven na het overlijden van ma 
willen wij u hartelijk danken. Speciale dank gaat uit naar 
dr. Verburg, de Thuiszorg. 


