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Dierbare en dankbare herinnering houden wij aan 

ANNIE GANZEBOOM-HAVERKOTIE 

Echtgenote van Theo Ganzeboom t 25-09-1987 

Lieve mam van Marcel, Vincent en Mariël 
Schoonmoeder van Stéphanie en Ellen 

Geboren te Oldenzaal op 19 november 1937. 
Overleden te Zenderen op 19 mei 2002. 

Na de uitvaartmis is zij op 23 mei 2002 op het 
parochiekerkhof in Zenderen begraven. 

Oh, wat was ik graag bij jullie gebleven, maar voor mij 
werd anders beslist. 
Dankzij mijn kinderen, familie en vrienden heb ik de 
moed kunnen opbrengen tot het einde toe te vechten. 
Ik heb nu afscheid moeten nemen van allen die mij zo 
dierbaar waren. 
De tijd mei jullie was fantastisch. 
Daarvoor wil ik jullie bedanken. 

Veel liefs, 
Annie 

Afscheid nemen doet pijn, zeker als je weet dat het 
steeds dichterbij komt. 
Mam, je had het over "beter" worden. Helaas mocht dat 
niet zo zijn. 
We hebben bewondering voor jouw doorzettings
vermogen en vechtlust. Je hebt het niet makkelijk gehad 
de afgelopen jaren. Eerst het verlies van pap, daarna . 
van oma en tenslotte te horen krijgen dat je ernstig ziek 
bent. De wijze waarop je daarmee omging was 
bewonderenswaardig. Evenals de manier waarop je ons 
hebt grootgebracht. Je was er altijd voor ons. Je 
probeerde altijd een reden te vinden om door te gaan. 
Je werd daarin enorm gesteund door jouw geloof en 
liefde voor Maria. 
Je was niet bang voor de dood. Je had moeite om al je 
geliefden achter te laten. Dat deed je het meeste pijn. 
Daar waar je in geloofde, daar ben je nu. 
Daar zul je nooit meer alleen zijn. 
Je zult het nooit meer koud hebben. 
Lieve mam, we zullen je in ons hart dragen en wanneer 
wij je nodig hebben dan weten wij dat je er voor ons zult 
zijn. 

Wij willen u bedanken voor uw belangstelling en 
medeleven tijdens de ziekteperiode en na het over
lijden van onze lieve mam. 

Marcel & Stéphanie 
Vincent & Ellen 
Mariël 


