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In dankbare herinnering aan 

Annie Visschedljk 

echtgenote van 
Hennie Oude Groote Beverborg 

Zij werd op 7 januari 1928 in Hengelo (Ov) gebo
ren. Daar overleed zij ook, volkomen onverwacht 
op 9 april 1996. Na de gezongen Uitvaart in de 

kerk van de Raphaêl-Exodusparochie, hebben we 
haar op 13 april te ruste gelegd op de 

R.K. begraafplaats in Hengelo. 

Aan het eind van het boek Spreuken staat het lof· 
lied op de sterke vrouw. Het had voor Annie ge
schreven kunnen zijn. Een sterke vrouw, met een 
warm en ruim hart; op zoek naar het goede in elk 
mens. Zorgzaam van de vroege morgen tot de late 
avond; steeds in de weer voor haar man en kinde
ren. Ze was de spil waar alles om draaide en toch 
was ze de bescheidenheid zelve. Handig en ere· 
atief; een keukenprinses. Haar huis was haar veili
ge haven. Annie hechtte aan goede onderlinge 
verhoudingen; had een hekel aan conflicten of een 
negatief oordeel over anderen. Eerlijkheid stond in 
haar leven met hoofdletters geschreven. 
Geestelijk was ze ijzersterk; dit In tegenstelling tot 
haar gezondheid. 

Toen de kinderen nog heel klein waren, heeft haar 
leven aan een zijden draadje gehangen. Maar met 
een bovenmenselijke wil tot leven, heeft ze zich 
toen uit het dal gevochten. Ondanks alle lichame
lijke narigheid, wilde ze vechten tot de kinderen op 
hun plaats zouden zijn. Dat heeft ze mogen bele
ven en samen met Hennie heeft ze ook nog mo
gen genieten van haar 5 kleinkinderen. Op 2e 
Paasdag heeft ze in de kerk nog enorm genoten 
van de bloemenpracht, waarin de symbolen van 
opstanding en leven zo kleurrijk naar voren kwa
men. Niet vermoedend dat enkele dagen later die· 
zelfde tekenen zouden wijzen naar haar eigen 
overgang naar het Nieuwe Leven. 
Voor ons die achterblijven, blijft-net als toen voor 
de leerlingen van Jezus- de gang naar Galilea, 
daar waar het allemaal begon. 

Daar. in het leven van alledag, zullen we gaande· 
weg ervaren, dat Annie met ons meegaat en mee
leeft. Totdat ook onze reis door het leven is vol
tooid en we elkaar terug zullen zien. Met nieuwe 
ogen, zonder tranen; in het eeuwig licht, het laat
ste woord van Hem die leeft. 

Voor uw belangstelling en medeleven, in welke 
vorm dan ook, willen wij u hartelijk danken. 

H. Oude Groote Beverborg 
kinderen en kleinkinderen 




