
Een dankbare en blijvende herinnering aan 

ANNIE HEURMAN - KLOOSTERMAN 

Zij werd op 23 maart 1924 in Vlissingen geboren 
Ze was eerst gehuwd met Tinus van der Horst, 

die in 1960 overleed 
en dan met Johan Heurman. 

Hij overleed in 1998. 
Op 7 juni 2000 overleed zij 

na een ernstige ziekte. 
We hebben haar op 13 juni, na de Uitvaartviering 

in de Maria Geboortekerk in Losser, 
naar hel crematorium "Almelo" begeleid. 

Met veel verdriet hebben we afscheid moeten 
nemen van onze lieve moeder, oma en over
grootmoeder ZtJ laat m ons gezin een grote leeg
te achter maar in het hart van ons allen zal ze 
verder leven. Haar liefde en zorg, haar gastvrij
heid voor ieder om haar heen, vergeten we nooit. 
In haar grote gezin was er altijd ruimte voor an
deren, iedereen kon mee aan tafel. 
Moeder heeft in haar leven veel tegenslagen en 
verdriet gekend, maar ze klaagde nooit. "Niet 
klagen maar dragen", was haar devies. Ook toen 
ze elf weken geleden te horen kreeg, dat ze on
geneeslijk ziek was, verwerkte ze dat op haar 
eigen manier. Ze vond het met name moeilijk om 
de kleinties niet meer te zien opgroeien, haar 
jongste kleinkind en haar eerste achterkleinkind. 

Ze leefde altijd mee met het wel en wee van ie
der. Vele kaarsjes stak ze op voor al hun kleine 
en grote intenties. 
Naast haar kinderen en kleinkinderen, haar fami
lie en kennissen, namen Cor en Herman een 
speciale plaats in. Ze hebben elkaar in de oorlog 
leren kennen en sindsdien 1s de band altijd hecht 
gebleven. 
Ze was dankbaar voor de liefdevolle zorg in de 
laatste weken van haar ziekte. Ze wist zich om
ringd door haar kinderen. In het huis van Mieke 
voelde ze zich geborgen. 
Gelovig als ze was, heeft ze na een moedig ge
dragen lijden, haar leven gelegd in de handen 
van God, haar Schepper. 

Moeder, oma, bedankt voor al 1e liefde en zorg 
voor ieder van ons. 

Je blijft in ons midden. 

Rust nu in de Vrede en Vreugde van God! 

We danken u hartelijk voor al uw medeleven, 
betoond tijdens haar ziekte en ha het overlijden. 
Een bijzonder woord van dank voor alle zorg aan 
Dr. van der Lek en de medewerkers van de 
Thuiszorg. 

Kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkind. 


