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Dankbare herinnering aan 

Anna Helena Lübbers 
Annie 

Ze werd geboren 24 december 1917 te Zwartemeer. 
Haar ja-woord gaf ze 14 mei 1946 aan Wietze Moor
man. Uit hun huwelijk werden zeven kmderen gebo
ren, waarvan er nog zes in leven zijn . 
Als meisje, als jonge vrouw werkte ze bij de zusters in 
Weiteveen. Ze hielp in het huishouden, bij de zieken 
en in de oorlog bij het verzorgenvan kinderen, die 
daar voor genezing waren. Na haar trouwdag kreeg 
ze een groot druk gezin en was er de fietsenwinkel 
van Wietze. Annie was een lieve vrouw, een zorgza
me moeder en voor de kleinkinderen een lieve oma. 
Ze was er voor iedereen; kon geen nee zeggen en had 
een levendige belangstelling voor alles wat rondom 
haar heen gebeurde.Ze was bescheiden, verstandig en 
drong zich nooit op. Jaren geleden hebben we haar m 

vers zo verwoord omschreven en zo zien we haar nu 
nog. "Ze is een liroe zachte vrouw, eerlijk oprecht en 
trouw. Ze heeft een nuchtere kijk op het leven. Ze ziet het 
leven graag eenvoudig en niet overdreven. Zeven kinde
ren groot gebracht, waarvoor ze zorgde dag en nacht. 
Ondanks haar drukke lroen en ti;dgebrek, altijd klaar 
voor een rustig gevoelig gesprek. Moeder bedankt voor 
wat je ons hebt gegroen, want je bent een voorbeeld in 
ons leven." Voor zichzelf eiste ze niets. Het ging biJ 
haar altijd om de ander. Tevreden leefde ze en was 
dankbaar bij Gre, Toon en de kinderen samen te wo
nen. In de afgelopen winter brak ze een heup, kwam 
in het ziekenhuis en kon na de operatie niet weer op 
krachten komen. Ze verzwakte en later thuis ging het 
herstel zeer langzaam. Ze kwam weer in het zieken
huis en 21 april weer naar huis. Plotseling, op woens
dag 29 april 1998, vroeg ze om het Sacrament van de 
Zieken. "Het ging niet meer", zei ze. Kort daarna gaf 
ze in alle rust haar leven terug in de hand van haar 
Schepper. Op maandag 4 mei 1998 hebben we voor 
haar leven dank gezegd in een viering ten afscheid en 
daarna begraven op het R.K. kerkhof te Erica, waar 
het zal rusten tot op de dag van de Heer. 
We zijn intens verdrietig, maar ook zeer dankbaar dat 
ze van ons was. We weten haar nu veilig in de hand 
van de Eeuwige, aan wiens leven zij nu deel heeft. 
In onze herinnering leeft ze verder. 
"Gedenk Heer: Annie Moorman-Lübbers, die Gij uit 
deze wereld tot U geroepen hebt. Laat haar, die in de 
doop met Christus gestorven en herboren is, ook verri;
zen tot nieuw leven met Uw Zoon." 

Voor uw medeleven tijdens haar ziekzijn en in de nu 
voor ons zo droeve dagen, danken 

W.MOORMAN 
kinderen en kleinkinderen 


