


Zo plotseling ben je van ons heengegaan. 
Daar heeft niemand ooit bij stil gestaan. 

Wat in onze herinnering blijft is je gulle lach en 
genieten van het leven. 

Mam bedankt, voor alles wat je ons hebt gegeven. 

• 11-11 -1958 

Annet Haamberg - Withag 

Johanna Christina Maria 

t 10-12-2011 

Geboren in Oldenzaal als tweede en tevens laatste dochter 
en groeide op met haar famillie in Denekamp. 
Annet vond het als kind altijd leuk om juffrouw te spelen met 
haar poppen. 
De basisschool heeft ze in Noord Deurningen gevolgd en 
daarna de mavo in Denekamp, in die tijd heeft ze Herman 
leren kennen op 15-jarige leeftijd bij Arends. 
Bij kledingzaak Brandsma in Denekamp, heeft ze jaren met 
veel plezier gewerkt, daarna heeft ze verschillende jaren bij 
tuincentrum Oosterik gewerkt op de afdeling bloemen. 
Op 6 augustus 1982 is ze getrouwd met Herman en op 
29 januari 1986 werd hun dochter Merlin geboren. 
Ondertussen was ze al gestopt met het werken bij Oosterik 
om voor hun dochter te zorgen. 
27 juli 1988 werd hun eerste zoon Michel geboren en op 
21 oktober 1991 werd hun tweede zoon Stefan geboren. Ze 
genoot en was zeer trots op hun kinderen . 
Destijds had ze naast haar gezin tevens de zorg voor Martin 
en Herman's vader, wat ze met liefde heeft gedaan. 
Toen de kinderen zichze~ konden redden, ging ze weer aan 
het werk. Tussentijds heeft ze nog een cursus thuiskapper 

gevolgd en daarna de opleiding helpende zorg samen met 
haar schoonzus Rietje. 
Ze is verschillende jaren interieurverzorgster geweest bij 
de Jobo in Ootmarsum en tussendoor had ze ook de zorg 
erbij voor haar ouders, die ze helaas kort achter elkaar heeft 
moeten verliezen. 
Later is ze thuiszorg werk gaan doen bij TSN, dit heeft ze tot 
de laatste dag toe gedaan en met heel veel plezier. 
Op 3 september 2011 is ze oma geworden van Nienke, waar 
ze als trotse oma helaas niet lang van heeft kunnen genieten. 
Haar grootste passie was de gezelligheid met het gezin. De 
simpele dingen van het dagelijks leven, daar genoot ze het 
meeste van. 
Veel verdriet had ze toen hun hond Scooby overleed, 
vandaar heeft ze samen met haar gezinsleden een jonge pup 
uitgekozen genaamd Binky. Jammer genoeg heeft ze hier 
maar acht maanden van kunnen genieten. 
Haar hobby's waren wandelen samen met Herman en Binky, 
als er tijd voor was fietsen met Herman, met de fiets naar 
het werk, het gym-clubje en water-aerobic met haar dochter. 
Ook genoot ze van de uitstapjes met haar schoonzussen. 
Afgelopen zomer is ze voor het eerst met Herman naar 
Oostenrijk op vakantie geweest, wat altijd haar grote wens 
was om daar nog eens naar toe te gaan. En uiteraard de 
weekendjes weg met het gezin en de hond, daar heeft ze 
volop van genoten. 

Ze zal altijd met haar gulle lach, in gedachten bij ons blijven. 

Wij danken u voor de belangstelling en het medeleven na het 
overlijden van mijn vrouw, onze moeder en mijn oma. 

Herman Haamberg 
Merlin en Raymond 
Michel en Amanda, Nienke 
Stefan 
Binkyf. 


