
En toch telkens weer 
zuUen wij je tegenkomen. 



t 
Deze herinnering reiken wij u over 

ter nagedachtenis aan: 

Anne Schreijer-Rouwenhorst 
weduwe van Johan Schreijer 

Op 25 april 1917 werd zij geboren te Rietmolen. Plotseling 
en onverwachts is lij in de nacht van 29 op 30 december 
2001, in haar slaap, van ons heengegaan. We hebben 
haar na de eucharistieviering op 3 januari 2002 te ruste 
gelegd op het r.k. kerkhof te Hengevelde. 

Mama, 

84 Jaar zorgen, lachen, huilen, bidden, werken en je 
afvragen waarom?. "Daar krijg ik geen antwoord op" zei 
je dan. "Je krijgt het 'briefje' mee als je geboren wordt". 
Nu heb jij jouw briefje weer in mogen leveren. Je hebt je 
taken volbracht en bent terug bij papa, jouw Johan. Je 
grootste verlangen van de afgelopen jaren is vervuld. 
Wij hebben diep respect voor de moed, jouw 
doorzettingsvermogen, je werklust. Je had je ten doel 
gesteld het leven te nemen zoals het kwam. Het te 
dragen en vooral rechtop te blijven gaan. 

Met trots keek je naar jouw zeven kinderen. Strabant heb 
je ons aangepakt en opgevoed. Je was zo verguld dat we 
allemaal op een goede plek zijn gekomen. Mama, je was 
met je gulheid en guitigheid een oma, toverheks en 
kieteloma voor de kleinkinderen. 

Een lang arbeidzaam leven wat vooral in het teken stond 
van je schikken. Je hield van de goede vrede. Je had een 
hekel aan en geen begrip voor ruzie en ellende in de 
wereld. "Ie mangt nich leeg'n" was je hoogste gebod. 
Nooit zullen we vergeten hoe je ons liet kijken naar 
vogeltjes, je dierbare planten en de tuin. Mama bedankt 
voor het respect voor het leven en het doorzettings• 
vermogen wat je ons hebt meegegeven. 
Goede reis en rust zacht. 

Wij zeggen oprecht "dank je wel" tegen alle mensen die 
in deze dagen van droefheid en afscheid nemen met ons 
meegeleefd hebben. 

Familie Schreijer 

Hengevelde, januari 2002. 


