


IN MEMORIAM 

Anna Elisabeth Maria 
Muusers - Warmenhoven 

weduwe van 

Daniël Hendrikus Muusers 

* 17 september 1925 t 22 september 2012 

We hadden haar voor het laatst in ons 
midden tijdens de Afscheidsviering in de 
H. Nicolaaskerk te Denekamp. De volgende 
dag, 28 september 2012, hebben we haar 
begeleid naar het crematorium te Usselo. 

Onze lieve en zorgzame moeder en oma is 
ons onverwachts ontvallen op de ochtend van 
22 september. 
Moeder is geboren in Den Haag als jongste en 
enig meisje in .een gezin met vijf kinderen. 
Na de lagere school hielp ze haar moeder, die 
kampte met een zwakke gezondheid, in het 
huishouden. 
Moeder trouwde in 1954 met onze vader. Ze zijn 
daarna naar Warmenhuizen verhuisd . 
Na de geboorte van twee kinderen is het gezin 
naar Drenthe gegaan. Hier werd het gezin 

verblijd met nog een zoon. Vervolgens is de 
familie in 1960 naar Denekamp verhuisd . Daar 
werd het gezin compleet tot pa, ma, twee meisjes 
en drie jongens. 
In 1987 hebben moeder en de kinderen toch nog 
vrij plotseling afscheid moeten nemen van haar 
lieve man en onze vader. 
Moeder heeft haar kinderen altijd gestimuleerd 
om te studeren, ook al betekende dat een vertrek 
naar andere delen van Nederland. Dat hierdoor 
de kinderen ver van het ouderlijk huis woonden, 
heeft ze als een herhaling van de geschiedenis 
gezien, hoewel ze dat niet altijd leuk vond. Zij 
vond dat haar kinderen daar moesten werken, 
waar ze zich thuis voelden en dat moesten doen 
waarin ze plezier hadden. 
De liefde voor de planten is bij moeder tot het 
laatst gebleven. Ze verzorgde grotendeels 
de tuin. Maar de meeste eer stelde zij erin om 
planten die haar kinderen en kleinkinderen haar 
gaven te laten groeien en bloeien. 
Hoewel we zeer verdrietig zijn dat ze er niet meer 
is, zijn we dankbaar dat we haar zo lang in ons 
midden mochten hebben en dat een ziekbed 
haar bespaard is gebleven. 

Wij willen iedereen bedanken voor de oprechte 
blijken van medeleven en de steun die wij van u 
allen hebben ontvangen. 

Kinderen en kleinkinderen 


