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In liefde en dankbaarheid willen wij gedenken 

onze lieve vrouw en moeder 

Anna Maria Ernst-Kerver 

Zij werd geboren op 4 december 1928. 
Zij overleed onverwacht na gesterkt te zijn door 

het Sacrament der Zieken op 9 april 2001. 
Haar uitvaartdienst was op 12 april in de 

St. Jozefkerk te Enschede, waarna we afscheid 
hebben genomen tijdens de crematieviering 

te Usselo. 

Ans was een vrouw van weinig woorden, maar van 
veel daden. Ze was altijd actief, altijd bezig. Haar 
medeleven met anderen was enorm groot. Ze 
stond graag voor anderen klaar. Ze deed veel 
vrijwilligerswerk, hielp ouderen en zieken. Het was 
voor haar een hele opgave om 4 van haar zussen 
tot aan het einde toe te steunen en nabij te zijn. Dat 
heeft een enorme indruk op haar gemaakt. Haar 
zussen waren haar zo dierbaar, dat ze dat verlies 
nooit volledig heeft kunnen verwerken. 
In dit kleine lichaam schuilde zoveel energie en 
wilskracht. Ze was zeer sportief; wandelde en 
fietste graag, ging naar yoga en was zeer 
bedreven in bowls. 

Ze hield van reizen, van uitstapjes maken en 
stedenbezoek. Ze ging regelmatig naar 
Amsterdam, op bezoek bij haar dochter. Ze vond 
het heerlijk om daar samen te gaan winkelen. 
Boven alles was ze heel lief. Ze heeft Paul als haar 
eigen zoon behandeld, was als een moeder voor 
hem toen zijn eigen moeder overleed en heeft ons 
getroost toen Paul een ernstig auto-ongeluk kreeg. 
Ze was bijna 35 jaar met Sjef getrouwd. Een leven 
van liefde en zorg voor haar man en dochter. 
Vooral de laatste jaren waren de rollen wat 
omgekeerd. Ze had veel aandacht en inzet van 
haar man nodig omdat haar lichamelijke en 
geestelijke conditie verslechterde. 
Voor deze vrouw en moeder zijn de woorden 'klein 
maar dapper' kenmerkend. Ze heeft in haar leven 
veel tegenslagen gekend voor wat betreft haar 
gezondheid. We hebben bewondering voor de 
manier waarop ze zich overal doorheen sloeg. 
Haar moed en doorzettingsvermogen waren 
onuitputtelijk, maar deze keer was het teveel en 
was ze op. Zondagmiddag zei ze nog • ... laten ze 
mij maar ophalen ... •. Wonderlijk genoeg is die 
wens heel snel in vervulling gegaan. 
Maandagochtend is ze overgegaan naar het huis 
van de Heer, waar geen pijn en verdriet meer is. 

Wij danken iedereen die in de moeilijke tijden met 
ons mee heeft geleefd en die in de dagen na het 
overlijden van onze lieve vrouw en moeder ons 
hebben gesteund en getroost. 

Sjef Emst 
Lianne en Paul 


