


Liefdevol gedenken wij 

Annie Storck~Koopman 

geboren op 2 oktober 1925 te Lonneker. 

Op 42-jarige leeftijd kwam zij in ons le
ven. Twee jaar na de dood van Dora 
kregen wij een nieuwe vrouw en moeder. 
Het huwelijk van Annie was niet alleen 
een belofte van trouw aan Herman, maar 
ook een bewuste keuze voor de zorg voor 
ons, zijn 5 zonen. 
Met haar komst kregen wij weer een 
thuis, een veilig nest. Annie drong zich 
niet op. Ze gaf de ander de ruimte om 
naar haar toe te komen. Ondertussen was 
zij aanwezig met haar zorg en levenslust. 
Vele jaren was zij de spil in een druk en 
gastvrij gezin. 

Later werd het rustiger in huis, maar An
nie verveelde zich nooit. De buurtschap
pen van Winterswijk waren voor haar een 
schatkamer waarin ze uren kon rond do
len. Ze trok er op uit, alleen of in gezel
schap, en genoot met volle teugen van de 
eenvoud en de pracht in de natuur. 

Annie was een zelfstandige vrouw en 
wilde een ander niet tot last zijn. Toen 
Annie hoorde dat ze ernstig ziek was, wist 
ze voor zichzelf heel goed wat ze wilde . 
Ze wilde niet afhankelijk worden van an
deren. Na de operatie heeft ze beseft dat 
ze dat niet meer kon bereiken. Wij heb
ben het gevoel dat ze alleen nog voort
leefde omdat ze ons en vooral Herman 
niet in de steek wilde laten . 

Tijdens haar ziekbed sprak ze zonder 
angst over de dood. Ze keek tevreden 
terug op een zinvol en gelukkig leven. 

Op 17 december is zij kalm van ons 
heengegaan naar de plaats die de Heer 
voor zijn dienaren bereid heeft. Als een
maal ook ons uur gekomen is, hopen wij 
haar daar te ontmoeten. 

Tot dan blijven wij in dankbare herinne
ring voor hetgeen zij voor ons betekend 
heeft. 

Herman en kinderen 

Voor de vele blijken van medeleven bij de 
ziekte en het overlijden van Annie danken 
wij u allen heel hartelijk. 


