
Moge deze kleine herinnering U doen 
bidden voor 

Anna Maria Sonder 
weduwe van 

Franciscus Johannes van der Woning. 

Zij werd op 16 april 1903 te Lonneker 
geboren. Na een lang en zorgzaam 
leven is zij overleden in 't Kleyne Vaert 
te Enschede op 3 maart 1989. 
Na een plechtige Eucharistieviering in 
de parochiekerk "De Goede Herder" 
hebben we op 7 maart d.o.v. afscheid 
van haar genomen. 

Moeder, je was bijna 86 jaar. Je hebt 
een lang en werkzaam leven achter de 
rug. De levensweg die je hebt afge 
legd ging niet altijd over rozen. Het 
verlies van je eerste dochter, de moei
lijke oorlogsjaren, maar vooral ook het 
verlies van je tweede dochter, Marietje, 
op 25-jarige leeftijd, hebben elk diepe 
sporen in jouw leven getrokken. Maar 
telkens wist je je er weer moedig bo
venop te werken. 
Voor ons, jouw kinderen, was je er al· 
tijd. Je was altiid even zorgzaam, even 
begripvol en behulpzaam en ook strijd· 

baar voor je gezin. Je was echt een 
moeder, een goede moeder voor elk 
van je kinderen en een fantastische 
oma voor elk van je kleinkinderen. Jij 
en Pa hebben voor je kinderen alles 
gedaan wat in jullie vermogen lag. 
Toen we allen waren getrouwd en het 
ouderlijke huis hadden verlaten, ging jij 
met Pa wat kleiner wonen in een be
jaardenbungalow. Daar hebben jullie 
nog een aantal jaren samen mogen 
zijn en wij zijn met grote regelmaat 
bij jullie op bezoek gekomen. Het was 
altijd fijn om even aan te komen en 
wat bij te praten. 
Het plotselinge overlijden van Pa was 
voor jou en voor ons een grote schok 
en een groot verlies. Moedig als je was 
probeerde je ook toen je verdriet te 
verwerken. Ruim een half jaar later 
werd je getroffen door een hersen 
bloeding, waardoor je voor ons voor 
goed ontoegankelijk werd. Jou over
kwam dat wat je altijd had gevreesd: 
een verblijf in een verpleegtehuis. Bij
na zes lange stille jaren heb je daar 
doorgebracht, toevertrouwd aan de lief
devolle zorg van het personeel van 
,,'t Kleyne Vaert". Ook daar zijn we je 
regelmatig komen bezoeken, vaak tegen 
beter weten in hopend op enig herstel, 




