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Gedenk in uw gebeden en 
bewaar in uw herinnering: 

Anna Maria Theresia 
Wanschers 

weduwe van 

Hendrikus Antonius Marsman. 

Annie Wanschers, die ruim 34 jaar getrouwd 
was met Henk Marsman,- nl. tot 24 maart 1985 
-is geboren 9 augustus 1925. Zij woonde aan het 
Flevoplantsoen te Almelo, tot ze opgenomen 
moest-worden in het ziekenhuis Twenteborg te 
Almelo, waar ze dezelfde dag nog is overleden op 
3 mei 1991 . De uitvaart in de Christoffelkerk te 
Almelo vond plaats daags voor Hemelvaart, n.l. 
op 8 mei 1991. Op diezelfde dag werd ze te 
Almelo op het R.K. kerkhof begraven . 

Wie was Annie Marsman? Dat weet uiteindelijk 
alleen maar de Heer van leven en dood zelf. Maar 
wij, die nauw met haar verbonden waren, weten 
in ieder geval dit: Zij was een moedige vrouw die 
veel geleden heeft m.n. door het verlies van haar 
man, maar in stilte ook door haar rheumatische 
aanleg. Ondanks dat wilde ze niemand tot last 
zijn en was ze een steun voor velen. Naast de zorg 
die ze voor haar familie toonde, leefde ze ook mee 

met oude en hulpbehoevende mensen in haar 
omgeving . 

Bij al haar zorg en verdriet, kon ze gelukkig toch 
ook nog genieten, soms samen met een grote 
kring van vrienden die ze wist op te bouwen, en 
die haar nu node zullen missen. 

Door de vele mooie herinneringen zal ze bij ons 
blijven voortleven. Maar ook in het geloof, waarin 
zij geleefd heeft en waar ze veel waarde aan 
hechtte, vinden we de zekerheid van Gods belofte 
dat het leven niet wordt afgebroken, maar wordt 
voltooid. 

"Moge zij nu rusten bij haar man: in vrede. 
Amen." 

Voor uw belangstelling voor haar in de afgelopen 
jaren en medeleven ondervonden na het plotse
ling overlijden van onze lieve zuster, schoon
zuster en tante, zeggen wij U hierbij oprecht 
dank. 

Almelo, mei 1991 . 

Fam. Wanschers 
Fam. Marsman 


