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Met liefde en dankbaarheid denken wij aan 

Annie Arends - Rijgwart 
echtgenote van Tonnie Arends 

Ze werd geboren op 3 mei 1937 en overleed na 
een dappere en ongelijke strijd op 19 juli 2005. 

Trots op mijn lieve vrouw, onze zorgzame moe
der en fantastische oma, en met dankbare her
inneringen aan alles wat zij voor ons gedaan en 
betekend heeft. 

Ze was iemand die zich totaal en met heel veel 
overgave kon inleven en zich betrokken voelde 
bij alle mensen om haar heen en vooral ook 
enorm kon genieten van de kleine dingen van 
het leven. Een wandeling in eigen tuin was elke 
dag weer een nieuwe ervaring voor haar. 
Ze luisterde naar de vogels en plukte haar 
eigen bloemen, die voor haar symbool stonden 
voor het leven. Intens was haar geloof in God 
en haar liefde en zorg voor de familie. 
Vooral de kleinkinderen bezorgden haar enorm 
veel geluk. De rol van 'oppasser' nam ze maar 
wat graag en met hart en ziel waar. 

Ze heeft veel worstelingen in haar leven gekend 
en plaatste zichzelf veelal op de achtergrond. 
In alle gevallen wist ze altijd het positieve uit de 
ander naar voren te halen. 
Samen zijn en samen doen met anderen was 
voor haar erg belangrijk en gaf haar voldoening, 
liefde en gezelligheid. 

Wat blijft zijn de mooie herinneringen. We zijn 
verdrietig maar weten dat je altijd bij ons zult 
zijn als 'beschermengel ', dat heb je ons 
beloofd. 
We weten dat de liefde sterker is dan de dood en 
zullen samen zorgen dat we jouw levenslessen 
in praktijk brengen. 

Dank je wel voor alle schoonheid die je ons 
hebt laten zien en hebt gegeven. 
We zullen je nooit vergeten!! 

We willen iedereen hartelijk bedanken voor alle 
liefdevolle en hartverwarmende belangstelling. 

Tonnie, Alice, Anneke, Frans, Michel, Moniek, 
Yannick, Anouk, Isabel, Noa, Jochem en 
Wouter. 


