


Een dag na haar Herman overleed zijn Annie. 
I Iun liefde voor elkaar maakte hen onafscheidelijk, tot in de dood. 

Herman Bourgonje 
* 24 januari 1924 

t 13 december 2011 

Annie Bourgonje-Sanderink 
* 3 juni 1919 

t 14 december 2011 

Annie en Herman, Lossernaren in hart en ziel, woonden vanafhun huwelijk in 
1950 aan de Enschedesestraat Zij bleven kinderloos, wat zij steeds als een grote 
leegte hebben ervaren .• -\nnic en Herman "\varen geliefde mensen tussen de mensen: 
zij vervulden belangrijke rollen in de familie en het verenigingsleven en zij 
betekenden veel voor de parochie. Hw1 deur stond altijd voor iedereen open, letterlijk 
en figuurlijk. Ze waren er voor hen die hulp nodig hadden, ver weg en dichtbij. 

Herman woonde sinds zijn achtste jaar in Losser. Tot groot verdriet overleed 
zijn enige broer op jonge leeftijd. Herman werkte het grootste deel van zijn 
leven in het onderwijs. Daarin, en onder andere in zijn werk voor de Historische 
Kring Losser, kwamen zijn wijsheid, humor en taalvaardigheid volledig tot bloei. 

:\nnie was een geboren Losscrse. Ze werkte er als onderw-ijzeres en lerares 
en had veel belangstelling voor de rijke geschiedenis van haar familie, 
"et oale doarp" en de natuur. _-\nnie was praktisch ingesteld: iets uitzoeken en 
handwerken kon ze goed. :1\fet haar hartelijkheid en gastvrijheid was zij de 
"mater familias" van de familie Sanderink. 

\Ve zijn dankbaar dat we met .-\nnie en Herman mochten meewandelen op het 
levenspad. Zij hadden een positieve levensinstelling en volgden hun harten. Zij 
waren diepgelovig. Hun geloofsinvulling was rijk met veel aandacht voor de 
traditie, maar ook voor de toekomst van de geloofsgemeenschap. Wij bidden 
dat zij in de hemel verenigd mogen zijn met hun overleden geliefden en dat de 
levenden troost vinden in de goede herinneringen. 

H eer, geefhun ziel de eeuwige rust, moge het Eeuwige Licht 
hen verlichten, opdat zij mogen rusten in vrede. 

Amen. 



De familie dankt u hartelijk voor uw belangstelling en betrokkenheid, 
in welke vorm dan ook, na het overlijden van .Annie en Herman. 

l {ct is troostend te weten dat zij zulke goede herinneringen achterlaten. 


