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In onze herinnering blijft voortleven 

Anna Elisabeth Mers 
weduwe van 

HERMANUS JOHANNES KUNNE 

Zij werd op 15 november 1925 te Nienborg 
(Old.) geboren en na gesterkt te zijn door 
het H. Sacrament van de Zieken. overleed 
zij op 23 juni 1987 te Enschede. Wij heb. 
ben haar zaterdag 27 juni te ruste gelegd 

'Op het R.K. Kerkhof te Ootmarsum. 

Onze lieve zus. schoonzus en tante Is toch 
nog vrij onverwacht door de dood uit de 
familiekring weggenomen. 
Van haar kan men zeggen dat zij moedig 
de verschillende periodes van haar ziek zijn 
heeft gedragen. 
Telkens als ze door de crisis was heengeko
men verlangde ze weer terug naar de haar 
zo vertrouwde omgeving. 
We hebben haar gekend als een ijverige. 
toegewijde, zorgzame vrouw en echtgenote 
die alles gaf wat menselijk mogelijk was. 
Als een zeer zware slag heeft zij de dood 
van haar man in januari 1983 ervaren. Het 
dierbaarste wat zij bezat. werd haar zo maar 
ontnomen. Een zeer lange tijd heeft ze de 
pijn van dit verlies mee moeten dragen. 

Bovendien moest zij leren leven met de 
pijnlijke onzekerheid van een ziekte cfie 
haar op de meest onverwachte momenten 
wist te overvallen. 
Toch liet zij zich niet de moecf om te leven 
ontnemen. maar aanvaardde wat God voor 
haar had weggelegd. 
Vol vertrouwen ging zij weer naar het zie
kenhuis. hopend dat ook deze keer de 
ziekte onderdrukt zou kunnen worden. 
Er was echter geen genezing meer moge
lijk. In alle rust Is zij gestorven en onge
twijfeld heeft God deze diepgelovige vrouw 
in grote vreugde ontvangen. 
Zij is nu ook bij Maria. waar zij een grote 
liefde voor had. 
Vanuit het geloof in de verrijzenis zeggen 
wij dat ook haar verrrek een weerziens 
inhoud. bij de God die in zijn overgrote 
liefde geen mens kan vergeten. 

Wij danken u hartelijk voor uw belangstel
ling en medeleven bij het overlijden van 
onze lieve zus. schoonzus en tante. 

Agelo, juni 1987 
Rossummerstraat 26 
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