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Zij werd in Losser geboren op 22 februari 1927. Ge· 
sterkt door het Sacrament van de Zieken is zij in 
Oldenzaal overleden op 29 april 1995. Biddend heb· 
ben wij afscheid van haar genomen in de St. Anto· 
niuskerk op 3 mei en haar daarna te rusten gelegd op 
de begraafplaats te Oldenzaal. 

Hoewel we wisten dat de gezondheid van Annie de laat· 
ste tijd te wensen overliet, konden wij niet vermoeden 
dat de dood zo snel over haar zou komen. Zij wilde zo 
graag leven, want leven betekende voor haar zorgen 
voor anderen. Dat heeft haar altijd gekenmerkt. Bekend 
of minder bekend, als zij hoorde van verdriet of zorgen 
van anderen, leefde zij altijd mee en bleef belangstel· 
!end informeren. 
Op haar levensweg heeft zij heel wat kruisen geplaatst 
gezien. Vanaf het begin van haar huwelijk had zij de 
zorg voor haar ouders bij wie zij introuwde, alsook voor 
haar broer die nog thuis was. Daarnaast heeft zij altijd 
geleefd met een zieke man, wat veel tijd en aandacht 
van haar vroeg en waardoor de zorg voor het gezin 
vooraf bij haar kwam te liggen. Rust kreeg zij niet veel 

en dat maakte haar karakter ook gehaast, druk en ze· 
nuwachtig. Maar voor haar gezin was nooit iets teveel. 
Zij hield heel erg van haar kinderen en kleinkinderen en 
dat was ook volledig wederkerig. Zij zag de zorg voor 
anderen als haar taak en wilde dat dan ook niet gezien 
hebben als een zwaar leven. Integendeel, zij deed het 
met een liefde die haar leven, ondanks alles, gelukkig 
maakte. Zij was een vrouw die genoot van de natuur 
en altijd graag bezig was in de tuin. Het liefst had zij 
hark en bezem in de hand om te zorgen dat alles er 
netjes bij lag. Dat hoorde toch bij een tuincentrum. 
De laatste tijd was heel moeilijk voor haar, want steeds 
werd, ten aanzien van haar gezondheid, hoop en ver
trouwen afgewisseld door onzekerheid en teleurstelling. 
Nadat zij het Sacrament van de Zieken had ontvangen 
kwam er een rust over haar en is zij ·uiteindelijk vredig 
ingeslapen, of zoals zij het aan ieder liet weten in de 
woorden aan de allerkleinste van allen, Kiky: 'Nu gaat 
oma naar de hemel'. 
Weliswaar met groot verdriet maar tegelijkertijd met 
grote dankbaarheid zeggen wij: 'Rust nu welverdiend 
in de vrede van Gods Vaderhuis'. 

Voor de vele blijken van belangstelling en medeleven, 
ondervonden tijdens ziekte en na het overlijden van onze 
lieve moeder en oma, zeggen wij u onze hartelijke dank. 

Kinderen en kleinkinderen 


