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Vol liefde en dankbaarheid blijven wij denken 

aan Annie Schollen 
sedert 1978 weduwe van Theo Busschers en 
levenspartner van Jan Landewé t 1997. 

Ann ie werd geboren te Beckum op 15 februari 1939 en over
leed, na gesterktte zijn met het H.Sacrament van de Zieken, 
te Beckum op 30 augustus 2001. 
Wij namen afscheid van haar tijdens de Eucharistieviering 
op dinsdag 2 september in de parochiekerk van de H. Blasius 
te Beckum, waarna we haar hebben begeleid naar het cre
matorium te Usselo. 

Annie groeide op in het gezin van vader en moeder Schol
len dat uit elf kinderen bestond. Voor en tijdens haar huwe
lijk werkte ze als kapster en alfa-hulp. Nadatîheo, haar man, 
plotseling overleed in 1978 is ze de levenspartner geweest 
van Jan Landewé. Beide families werden samengevoegd tot 
één gezin en heel fijn is het dat.door de jaren heen de on
derlinge band steeds bewaard is gebleven, ook na het plot
seling overlijden van Jan in 1997. Trots was Annie op de 
kinderen en kleinkinderen, maar zeker op Freek die nog thuis 
was en die haar het laatste jaar, samen met de Thuiszorg, 
tot het einde toe heeft verzorgd. Annie was daar heel geluk
kig mee én dankbaar voor, omdat ze zo de mogelijkheid kreeg 
thuis, in haar eigen vertrouwde omgeving, te kunnen overlij
den. Annie's grootste hobby was werken én anderen helpen 
waar ze maar kon, zelfs tijdens haar ziekte. leder kon een 
beroep op haar doen en het maakte voor haar geen ver-

schil of ze hielp met een verhuizing of de helpende hand 
bood als iemand ziek was. Bovendien was ze heel graag 
bezig in de tuin, ze hield van de natuur, alles wat groeide 
en bloeide had haar interesse. Ze hield ervan om er zelf 
goed verzorgd uit te zien, maar ook haar huis en tuin getui
gen van haar inzet en werkzaamheid. Ze hield van gezel
ligheid, van mensen om zich heen en zocht dat ook op. Ze 
ging graag naar een kaartavond en elke dag ging ze even 
naar Wolfkotte om te buurten. Haar dag was niet goed als 
ze daar niet geweest was en noodgedwongen tijdens haar 
ziekte wel eens verstek moest laten gaan. Wij zijn ontroerd 
door de moed en de kracht waarmee ze tegen haar slo
pende ziekte heeft gevochten en nadat ze van haar dier
baren afscheid heeft genomen is zij in alle vrede van ons 
heengegaan. Wij mogen dankbaar terugzien op alles wat 
zij voor ons heeft willen zijn en betekend heeft. Bij ons ver
driet om haar heengaan mogen wij geloven dat zij nu haar 
plaats bij God heeft mogen innemen, verenigd met allen 
die haar dierbaar waren en dat God haar beloont voor al 
het goede dat wij van haar mochten ontvangen. 

Wie liefde geeft, krijgt liefde terug. 

Al len die met ons meegeleefd hebben tijdens de ziekte en 
het overlijden van onze moeder en oma zeggen wij heel 
hartelijk dank. 
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