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In liefdevolle herinnering aan 

Annie Willemsen - Monnikhof 

Na de Uitvaartplechtigheid in De Lutte op 
18 februari 2013 is zij bij pa begraven op het 

' R.K. kerkhof aldaar. 

Ma werd op 1 januari 1932 geboren in De Lutte. Ze 
groeide als enigst kind liefdevol op in het gezin. Na 
de lagere school ging ze de opleiding tot coupeuse 
volgen in Oldenzaal. Toen ze haar opleiding had 
voltooid ging ze in betrekking op diverse adressen 
in De Lutte. Hier paste ze op de kinderen en 
daarnaast deed ze veel naai- en verstelwerk. 
Tijdens het uitgaan bij de Vereniging in De Lutte 
heeft ze pa leren kennen en na een aantal jaren 
verkering te hebben gehad, zijn ze op 8 oktober 
1958 in De Lutte getrouwd. Samen met pa bleef 
ma in haar ouderlijk huis wonen . Uit dit huwelijk 
werden vijf kinderen geboren, waarmee ze heel 
gelukkig waren. 
Ze heeft nog op latere leeftijd haar rijbewijs 
gehaald. Vele ritjes volgden. Ze reed veel naar de 
kerk en de kinderen werden naar school gebracht 
bij slecht weer. Thuis verzorgde ze de moestuin en 
was ze altijd druk met de kippen en konijnen. De 

deur stond altijd voor iedereen open . Nooit ging 
iemand weer weg zonder koffie met een beschuit 
te hebben gehad. 
Ze hield er van om thuis te zijn. Haar jaarlijkse 
uitjes waren een bezoek aan Kevelaer en de 
Gerardus processie in Overdinkel. Hier keek ze 
altijd erg naar uit. In haar geloof vond ze veel steun 
bij Maria. Vele kaarsjes stak ze bij het Mariabeeld 
aan. 
Daarnaast beleefde ze veel plezier aan haar 
kleinkinderen . Ze paste graag op. Het liefste had 
ze de hele familie zondagmiddag om haar heen. 
Standaard bakte ze dan voor de kleinkinderen 
pannenkoeken. 
Dat ze in oktober 2011 een herseninfarct heeft 
gehad en haar gezondheid haar in de steek liet 
kon ze maar moeilijk verkroppen . Dit heeft ze 
nooit geaccepteerd. De liefdevolle verzorging 
van Hans en ons heeft ze zeer gewaardeerd. 
Na voorzien te zijn van het H. Sacrament der 
Zieken is ze overleden op 13 februari 2013 in het 
verzorgingstehuis Gerardus Majella te Denekamp. 
Haar lichaam was op, ze kon niet meer. Wij gunnen 
haar rust. Al zullen we haar ontzettend missen. 

Rust zacht. 

Wij danken u voor uw belangstelling en medeleven. 

Kinderen en kleinkinderen 


