
Dankbaar gedenken we 

ANNIE HESKAMP - NIJMEIJER 

sedert 16juni 1961 gehuwd met 

Martin Heskamp 

Ze werd geboren te Losser op 8 januari 1936. 
Op 15 december 2002 overleed ze in het 
Twenteborgziekenhuis te Almelo. We hebben op 
de 1 Be afscheid van haar genomen door een 
eucharistieviering in de St. Jan de Doper te Wier
den en een crematieplechtigheid te Almelo. 

"Mensen: hun dagen zijn als het gras. Ze bloeien 
in het open veld. Dan waait de wind en zij zijn 
verdwenen"(Ps 103). Inderdaad: plotseling is 
Annie van ons heengegaan. Natuurlijk: we wis
ten dat ze breekbaar was. Ze had al langere tijd 
met haar gezondheid getobd. Maar ze wilde nog 
zoveel meemaken - was nog vol levensmoed en 
zat niet bij de pakken neer. Ze was altijd nog zo 
actief en stond positief in het leven. 
We kenden haar als een vriendelijke en vrolijke 
vrouw die hield van gezelligheid. Ze had een grote 
hekel aan ruzi'e en probeerde altijd mensen met 
elkaar te verbinden. Daarbij was ze wel recht 
door zee en zei hoe ze over iets dacht. Ze zou 

niet gauw klagen als ze zich eens niet goed 
voelde. Maar ze had er wel moeite mee als een 
van haar dierbaren een kwaal had. 
Annie was vooral een vrouw, moeder en oma 
die rijk was met haar dierbaren: gelukkig in haar 
huwelijk met Martin en trots op haar kinderen en 
kleinkinderen. Voor hen cijferde ze zichzelf hele
maal weg. Ze was er voor hen als er iets was. 
Altijd was er aandacht en meeleven. Soms kon 
ze zich daarbij wel eens te druk maken. Ook met 
de familie had ze een goede band. 
Dierbare vrouw, lieve moeder en oma: bedankt 
voor je liefdevolle zorg en je hartelijkheid , je vro
lijke karakter en je doorzettingsvermogen. Je stond 
altijd zo positief in het leven. 
Moge God je belonen voor alles wat je voor ons 
hebt gedaan en betekend. Moge Hij je het geluk 
geven waar je altijd naar hebt verlangd. 

Voor uw meeleven bij het overlijden van mijn dier
bare vrouw, onze lieve moeder en oma, zijn we u 
heel dankbaar. 
Het zal ons helpen om verder te gaan. 

M.W.A. Heskamp 
Kinderen en Kleinkinderen. 

Wierden 18 december 2002 
Maldegemstraat 8 
7641 DV 


