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Een liefdevolle herinnering aan 

Annie Jacobs 
echtgenote van 

Henk van Els 
weduwe van 

Math Tissen 
Zij werd geboren op 29 maart 1921 te Venray 
en overleed na een liefdevolle verzorging in 

Beukenroce. afd. 'de Terp• en voorzien van het 
H. Sacrament der Zieken. op 13 juni 2000 aldaar. 
Na een plechtige uttvaartd1enst op 17 juni an de 

parochiekerk van O.L Vrouw van Zeven Smarten 
(Paterskerk) te Venray, is zij in stilte begraven op 

het R K kerkhOf te Broekhuizen 

·oestilte· 

In de stilte ligt de rust. het peinzen, het verlangen. 
De kilte. de hoop. het bange. 
H6t geloof. de vreugde en het zicht. 
Zo ligt ook in de ouisterniS nog veel licht 

Wij danken u voor uw steun en medeleven tijdens 
de Z•ek1e en bij het afscheid van mijn lieve vrouw. Os 
mam en oma 

Henk van Els, 
kinderen en kleinkinderen. 

Bij Annie werd na een medisch onderzoek in 1989 
de z1el<te van Altzheimer vastgesteld. 
Na : 4 jaren te z11n verzorgd en verpleegd door 
haar man. is ze 1n t993 opgenomen in het 
verpleeghuis 'Beukenrode" te Venray. 

Na enkele jaren sloeg wederom het noodlot toe 
door middel van een ernstige hersenbloeding. 
welke haar linkerz11de geheel verlamde en ze niet 
meer kon spreken. 
Z1J droeg dit leed geduldig. 

Aan Henk, haar man. had ze een geweldige steun. 
HIJ kende ZiJn Annie en kon in haar ogen lezen wat 
zij dacht. Hit leerde haar met de ogen te knipperen 
indien zij het had begrepen 

Zit lachte bij het bezoek van haar kinderen . 
Ondanks alles bleef ze vriendeli1k en lief. 
Op afdeling "de Terp · werd ze verzorgd tot en met. 
Men kende haar, ook Annie had nukken. 

Nu is de stritd gestreden. 

Ik, Annie. groet u en dank u allen voor de goede 
zorgen aan mij besteed en als allerlaatste 
"Henk, bedanl<t en tot ziens·. 


