


In dankbaarheid denken we terug aan 

ANNY WITTEBROEK 

echtgenote van Johan Koenderink. 

Zij werd op 23 juni 1942 te Eibergen geboren. 
Na het sacrament van de zieken ontvangen te 

hebben is zij op zondag 17 juni 1990 
· overleden. Met de viering van de Eucharistie 
namen we afscheid van haar op donderdag 21 
juni d.a.v., waarna zij in het crematorium "En-

schede" te Usselo werd gecremeerd. 

Omringd en bijgestaan door liefdevolle zorgen en 
nabijheid door Johan, Haydi, haar zusjes en an
deren is zij vanuit haar vertrouwde omgeving van 
ons heengegaan. Ongeveer anderhalf jaar heeft 
ze gevochten voor het leven waar ze stap voor 
stap steeds meer afstand van moest doen van
wege een ziekte die steeds verder zijn vernieti
gend werk deed. Heel moedig en er steeds over 
pratend heeft ze deze weg afgelegd. Zij was altijd 
de spil in· huis en dat bleef ze tot het laatste toe. 
Samen met Johan was ze in het 25e jaar van haar 
huwelijk waarin ze samen lief en leed hebben 
gedeeld. Door haar inzet en toewijding was ze er 
steeds op uit te leven en te werken voor het geluk 
en welzijn van hen beide en hun dochter Haydi.Ze 
was een vrouw die wist wat ze wilde en zei wat ze 
dacht, ook al was dat niet altijd even welkom. Ze 

was heel precies en zorgzaam, vasthoudend en 
doortastend, alles netjes op een rij. Ze hield van 
het leven, was graag onder de mensen en kon van 
dat leven genieten samen met anderen of dat nu 
een feestje was of gezellig winkelen. Ook in de 
ziekteperiode genoot ze van elk goed moment 
aan levensvreugde en geluk die haar nog gebo
den werd. Ze leefde heel bewust en was niet bang 
voor de dood, maar vond het wel jammer alles 
achter te moeten laten. Zo gaf ze ook precies aan 
wanneer ze er aan toe was om de ziekenzalving 
te ontvangen. En het deed haar heel veel plezier 
en bijzonder goed dat ze nog in staat was-om 
Johan een soort afscheidskado te geven bij ge
legenheid van zijn verjaardag. Toen ze zo alles 
geregeld had, zei ze: ,,Nu is alles volbracht wat ik 
graag wou". Zo heeft ze geprobeerd als .een 
dienende en gelovige vrouw in het leven te staan. 
Moge alle goede en fijne herinneringen aan haar 
ons tot steun en troost zijn nu zij, naar menselijke 
maatstaven, op nog jonge leeftijd van ons is 
heengegaan. Dat zij nu mag delen in de vrede en 
vreugde van de Heer om voor altijd ten diepste 
gelukkig te zijn. 

1\ Voor uw blijken van medeleven en belangstelling 
tijdens de ziekteperiode en bij het afscheid van 
mijn lieve vrouw en zorgzame mamma zeggen wij 
U onze oprechte en hartelijke dank. 

Johan Koenderink 
Haydi - Bert 


