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Een fijne dankbare herinnering 

hebben wij aan 

Annie Wassink-Niehof 

echtgenote van Bennie Wassink 

Z11 werd geboren te Lattrop op 13 december 
1945. Gesterkt door het H. Sacrament der Zie
ken hebben wij op 26 januari 1997 afscheid van 
haar genomen. 
Na de uitvaartmis in de H. Nicolaaskerk te 
Denekamp hebben wij haar op 30 januari 1997 
ter ruste gelegd op het R.K. Kerkhof, aldaar. 

Voor de vele blijken van belangstelling na het 
overlijden van mijn innig geliefde vrouw en onze 
fantastische moeder, zeggen wij u onze harte
lijke dank. 

Bennie 
Raimond en Nicole 
Arjan en Wendy 
Fam. Niehof 
Fam. Wassink 

Eigenlijk zijn er geen woorden voor. Maar toch 
hebben we geprobeerd ons verdriet, maar voor
al onze herinneringen, tot uitdrukking te bren
gen. Het plotselinge heengaan van zo'n lief
devolle vrouw en onuitputtelijk zorgzame moe
der valt menselijker wijze niet te begrijpen. 
Annie kwam uit een prachtig , diep gelovig ge
zin. Diezelfde genegenheid, moederliefde en 
geloof heeft zij als vrouw en moeder ook ons 
meegegeven. Liever kleine daden dan grote 
woorden zou een lijfspreuk van haar kunnen 
zijn. Annie heeft altijd met veel plezier gewerkt 
en stond steeds voor iedereen klaar, niets was 
haar teveel. iedereen was bij haar welkom. 
Voor alles en iedereen toonde zij belangstel
ling . Een vrouw met een gouden hart. 
Niet in het hoofd, maar in het hart ligt het be
gin. Vooral Bennie en de jongens Raimond en 
Arjan hebben haar warme liefde, tederheid ~n 
belangstelling intens mogen ervaren en z11n 
enorm dankbaar dat zij deel uitmaakte van hun 
leven. Mama, Annie, lieve meid, je was een 
echte moeder, een gevoelsmens, hartelijk en 
teder. Wij zullen je missen, maar vergeten doen 
we je nooit. 

Ondanks dit onuitsprekelijk verdriet, 
is er een kleine troost voor mij: 

De hemel is veel mooier, 
met een engel zoals zij. 


