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_Ter dankbare herinnering aan 

ANNIE LÖBKER 

echtgenote van Wim Kleine Koerkamp. 

Zij werd geboren te Weerselo op 14 juni 1921 en 
overleed, gesterkt door het sacrament van de 

zieken, te Almelo op 10 oktober 1997. 
Na de afscheidsviering in de St. Christoffelkerk 
op 15 oktober hebben wij haar begraven op het 

R.K. kerkhof te Almelo. 

Ann ie is nu uit haar lijden verlost. Wij zullen haar 
heel erg missen. 
Zij werd geboren in Weerselo in een groot gezin 
van acht kinderen . Na de lagere school ging zij 
werken als hulp in de huishouding. Na een tijdje 
ging zij wBrken in de pastorie in Weerselo. Daar 
leerde zij Wim kennen. 
Toen zij in 1952 ging trouwen met Wim vertrok
ken zij naar Almelo om daar een eigen kruide
nierswinkel te beginnen. In de beginjaren deed 
Annie alleen de winkel, terwijl Wim als bakker de 
kost verdiende. 
Een jaar na hun huwelijk werd Harrie geboren, 
maar overleed al na tien maanden. Dat was een 
ontzettend zware klap, het ergste dat je als ou
ders kan overkomen. 
Vier jaar later werd dochter Ria geboren. Een 
grote troost. 
De eigen zaak betekende hard werken en heel 
lange dagen maken. Annie deed dit altijd met 
groot plezier. Zij was een hele lieve, zachte 
vrouw die goed met mensen overweg kon. Zij 
had geen enkele behoefte aan vakanties of verre 
reizen. Zij bleef het liefst dicht bij huis, in haar 

eigen vertrouwde omgeving. Haar schaarse vrije 
uurtjes besteedde zij graag aan breien en haken. 
Velen zullen haar gehaakte kleedjes en pannen
lappen nog wel kennen. 
Zij was heel attent en trouw in het sturen van 
kaartjes bij geboorten, verjaardagen en bijzon
dere gelegenheden. 
Na het sluiten van de winkel in 1982 kon zij gaan 
genieten van de vrije tijd, maar na enkele jaren 
kwamen al de eerste verschijnselen van haar 
reuma. Samen met Wim verhuisde zij naar de 
Haagbeuk. 
Drie jaar geleden kreeg zij een hartinfarct tijdens 
de voorbereiding op een heupoperatie. Een hart
operatie in Utrecht bleek noodzakelijk. Zij moest 
enkele maanden in het ziekenhuis blijven, maar 
haar gezondheid liet veel te wensen over. Al de
ze jaren werd zij volledig verzorgd door Wim, 
zonder zijn zorg had zij nooit zolang in haar ei
gen huiselijke omgeving kunnen blijven. Ook tij
dens ~e laats_te weken in_ het ziekenhuis werd zij 
dagelijks omringd door Zijn goede zorgen, daarbij 
heel trouw bijgestaan door Ria en Tonny. 
Annie was een heel vrome en diepgelovige 
vrouw, Toen zij niet meer naar de kerk kon, leef
de zij zo goed mogelijk mee via de kerkradio en 
de televisie. Wij mogen dan ook geloven dat zij 
nu voor altijd gelukkig is bij God. 

Moge zij rusten in vrede. 

Voor uw meeleven en belangstelling danken wij 
u allen hartelijk. 

Wim Kleine Koerkamp 
Ria en Tonny 


