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Met veel liefde wil len wij blijven 

denken aan 

Annie Warmelink 
Anna Geertruida 

sinds 2 mei 1994 weduwe van 
Gerard Holtslag 

Zij werd op 9 december 1912 in 
Denekamp geboren. Op 18 mei 1999 

overleed zij nog onverwacht ,n het 
Medisch Spectrum Twente te Enschede. 

We hebben haar op 22 mei, na de 
Uitvaartviering in de Maria Geboortekerk 
te Losser, te rusten gelegd in het graf van 

haar man. 

Nu wij afscheid moeten nemen van Annie, 
doen we dat met veel verdriet. Toch zullen 
veel dankbare herinneringen ons met haar 
blijven verbinden. 
Zij was een zorgzame vrouw, die met haar 
hartelijke en gastvrije aard voor iedereen 
klaar stond. Zo was zij een tweede moeder 
voor de zes kinderen Warmelink. Zij zijn 
haar dankbaar voor haar liefdevolle zorg 
en aandacht. 

Ze had graag mensen om zich heen, wa~t 
ze hield van gezelligheid. Met haar familie 
had ze een sterke band. Met belangstel
ling volgde ze ieders leven. Ze leefde ook 
zeer verbonden met de natuur. Bloemen 
en planten hadden haar grote interesse. 
Samen met haar man Gerard heeft ze veel 
mooie reizen gemaakt. De laatste jaren 
van zijn leven heeft ze hem met alle liefde 
omringd, zeker ook in de laatste periode 
van zijn ziekte. Annie was bovenal een 
diepgelovige vrouw, die een bijzondere 
verering voor Maria had. 
De laatste jaren namen haar lichamelijke 
krachten af. maar geestelijk bleef ze sterk 
en behield haar humor. Tot het laatst stond 
ze midden in het leven en volgde alles om 
haar heen. Ze was niet graag alleen en 
was erg blij met de vele aandacht die ze 
van haar buren kreeg. 

Bedankt voor al je liefde en zorg. 
Rust nu in de Vrede van God! 

We zijn u dankbaar voor uw medeleven, 
betoond tijdens de ziekte en na het over
lijden van onze dierbare tante en schoon
zus. 

Familie Warmelink 
Familie Holtslag 




