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Annie 
een geest zo sterk als een beer 

een lichaam uiteindelijk toch te teer 
een inzet niet te evenaren 

een wilskracht haast niet te bedaren 
een vechtlust bijna niet te temmen 

alleen iets bovenmenselijks 
kon dit leven remmen 

16.01.2005 

Annie is geboren in Vasse als zusje van 5 broers en 1 zus. Van 
jongs af aan heeft ze vol levensplezier en humor zich weten 
te redden in dit gezin, haar familie. Ondeugende streken en 
levenslust vormden haar tot de Annie die in 1956 met Herman 
trouwde. Annie en Herman werden de trotse ouders van 3 
kinderen. Liefdevol en zorgzaam en met veel humor werden de 
kinderen grootgebracht. 

Zorgen en verdriet zijn Annie niet bespaard gebleven. Menig 
aanval van ziekte heeft zij strijdvaardig, vol hoop en vertrouwen 
in onze lieve Heer en Maria, naast zich neergelegd. Annie had 
een enonne wil om te leven, ze wilde 100 jaar worden. Hierin 
was ze hard voor zichzelf. Ook vol van vertrouwen legde ze 
haar lichaam en leven in handen van dr. Brinkmann, die haar 
jaren langer bij ons heeft laten zijn. 

Annie, altijd kordaat in optreden, zeer vastberaden, betrokken 
bij en bezorgd om het leven en welzijn van anderen - Herman, 
haar kinderen, familie, vrienden en kennissen - zichzelf vergat 
ze daarbij. 'Annie, hoe gaat het met jou?'. 'Oh goed hoor!'. Als 
je naar Annie kijkt is nog altijd de buitenkant prima; haar ziekte 
zat verhuld binnenin. 

Annie was een fijne grootmoeder, een echte oma, voor al haar 
11 kleinkinderen, want familie betekende veel voor haar. Dagen 
die samen met het gezin, de familie gevierd werden, waren een 
waar feest voor Annie: zij maakte het compleet. 

Graag wilde Annie nog enkele jaren met Herman in alle rust 
van kinderen en kleinkinderen genieten. Na een zwaar en grillig 
verlopend ziekbed, de dood afgewend, weer overeind en aan 
het revalideren, kwam de dood toch haar in haar vredige slaap 
halen, weg bij ons. 
Annie, mama, oma, we missen je zo. Bedankt dat je met ons 
geleefd hebt, wij houden van jou! 
Tot ooit weerziens . 

Dank u voor uw warme blijken van medeleven na het overlijden 
van Annie. 

H.J. Zandhuis, 
kinderen en kleinkinderen. 

Almelo, 20.01.2005 


