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Op 24 januari d.o.v. hebben wij afscheid van 
haar genomen met een H. Mis in de 

SI Rem1g1uskerk te Weerselo, waarna zij is 
begraven op het kerkhof aldaar. 

Daar moet veel strijds gestreden zijn, 
Veel kruis en leeds geleden Zijn, 
Daar moeten heilige zeden zijn. 
Een nauwen weg betreden zijn, 
Zo lang wij hier beneden zijn, 
Zo zal 't hier na in vreden zijn. 

Alles is niets, maar God is alles 
Psalm LXII 

Zelfs de sterke moet buigen voor de dood. 

"Het eten staat klaar" 
Anneke is uit het leven gestapt zoals ze altijd 
geleefd heeft. Zorgen voor het gezin kwam op 
de eerste plaats en dit heeft ze tot de laatste 
minuut volgehouden. Altijd bezig, zorgend van
uit een sterk plichtsbesef. In haar 1onge jaren 
bij haar ouders thuis en na haar huwelijk voor 
haar gezin. 

Bloemen, vogels, 'n landschap. 
In de natuur zag ze de schoonheid die haar 
vreugde gaf. Die uitte ze ook, nadat ze met de 
familieleden eind september 'n rit door het 
Twentse en Sallandse land had gemaakt. 
Ze hield van alle seizoenen maar de winter 
bracht rust en schaatsplezier als de wind niet 
te "grienig" was. 
De kans om bij de Welfare-afdeling van de 
Zonnebloem iets te kunnen betekenen voor 
anderen greep ze met beide handen aan. De 
uren daar en de contacten die daaruit voort
vloeiden gaven haar veel voldoening. 
Ze vond het gezellig wanneer de kleinkinderen 
er waren. Zeker toen ze klein waren , ging ze 
regelmatig door de knieen en speelde ze hun 
spelletjes overtuigend mee. 
Gevormd door de lange periode bij haar ouders 
thuis, had ze als getrouwe vrouw geen gemak
kelijk leven. Tegenslagen daarin verwerkte ze 
door haar intense geloofsovertuiging, die een 
belangrijk onderdeel van haar leven uitmaak
te Ook al sukkelde ze de laatste tijd met haar 
gezondheid, haar heengaan kwam toch onver
wacht.."" .. 
Moge zij bij haar Schepper de rust vinden die 
ze zozeer verdiend heeft 

Voor uw belangstelling en medeleven bij het 
afscheid van mijn dierbare vrouw, onze moeder 
en oma. danken wij u hartelijk. 

J Hazekamp 
Kinderen en kleinkinderen . 


