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Waarom al dat vechten, 
waarom al die pijn 

Je wilde niet weg, je wilde bij ons zijn. 
De strijd was oneerlijk en 

geheel niet terecht. 
Je wilde nog graag verder, 
maarverfoordft gevecht. 

In liefdevolle herinnering aan 
mijn vrouw, moeder en oma. 

Ans Rake - Schopbarteld 

* 2 augusb.Js 1943 t 5 november 2011 

Ans groeide op in een gezin van zes kinderen aan 
de Hanhofweg in De Lutte. 
Op 9 september 1966 trouwde ze met Albert en 
samen kregen ze twee kinderen en drie 
kleinkinderen. 

Met liefde, bezorgdheid en toewijding heeft ze ons 
omringd. 
Ze was eenvoudig, bescheiden en tevreden. 
Ze zocht haar vrede en geluk niet in de dingen 
van de wereld: maar in de stilte van haar hart en 
het klaar staan voor 'n ander. 

Drie jaar geleden moesten Ans en Albert verhuizen 
in verband met de komst van het industrieterrein. 
Jarenlang leefde ze in onzekerheid. Ze wilde niet 
verhuizen. Ze was gelukkig aan de Veldweg. 
Samen vonden ze een mooie woning aan de 
Schapendijk. 
Vanaf het moment van de verhuizing lag ze in het 
ziekenhuis. Ze kreeg de ene tegenslag na de 
andere. Pijn en verdriet namen bezit van haar. 
Vorig jaar september sloeg het noodlot toe. 
Ze kreeg te horen dat ze ongeneeslijk ziek was. 
Ook deze strijd ging ze aan om zolang mogelijk in 
ons midden te blijven. 
Ze had een enorme wilskracht. Het was een 
zware en moeilijke periode voor ons maar vooral 
voor haar. Gesteund door iedereen die haar kwam 
helpen vond ze de kracht om verder te gaan. 

Mama wij zijn bedroefd omdat je te vroeg van ons 
weg moest gaan. Maar tegelijk troost het ons, dat 
jij verlost bent van de pijn. Jouw betekenis als 
onze moeder valt nauwelijks te beschrijven. We 
hebben ontzettend veel bewondering voor de wijze 
waarop jij de ziekte hebt gedragen. Jij wilde zo 
graag bij ons blijven maar dat mocht niet zo zijn. 
Mama, bedankt voor alles wat je voor papa en 
ons hebt betekent. Je laat een grote leegte achter 
maar we zullen je nooit vergeten. 


