
T1we Ht111de11 

Twee handen zie ik wor mfjn ogen. 
Em 011de stra111n1e en gebogm, 
een jonge prille, teer m klein 

die 11Jet elkatJr verbondm zjj11. 

Em band vol zorg, vol werk, vol lasten 
laat zjch door pril bestaan betastm. 
Ze ste11nl en remt, waar 't nodig i.r 
het kind dat zonder argwaan is. 

Zij n,il het kindje J?,Oed bewaren 
en heel veel last en leed besparm. 
Het kinefje geeft haar leven zin. 

Het kind wil verder, wil ontdekken 
Cl/ zal de 0111tJ /tie/ zich /rek.km 

de onbekende toekomst in. 

A1111a van de W,;gter 

GiJ zijt 111iJ11 God, 
in Uw handen ligt 111fjn levenslot. 



In dierbare herinnering aan 

Johanna Bernardina 
Lubbers - Wegter 

.:4111111 wn de 117 ~ter' 

*11 juni 1925 t 12 september 2010 

.Anna is geboren in Lonneker, waar ze als enig kind 
opgroeide op de boerderij aan de \X"iggcrsbosweg. 
Hier bleef ze wonen tot kort na haar 80c 
verjaardag Op 9 september 1952 trouwde ze met 
Hendrik Lubbers, samen kregen ze 8 kinderen. 
.Anna stond altijd YOOr iedereen klaar en was voor 
velen een steun en toeverlaat. Op de boerderij 
stond de deur open, het was er altijd zoete inval. 
Voor ieder die langskwam was er koffie en rijd 
voor een praatje. Haar brede interesse kwam 
daarbij veelvuldig aan bod. Ze had een luisterend 
oor maar zat zelf ook graag op de praatstoel. Aan 
de \'l' iggcrsbosweg werd dan ook veel • en dilnvijls 
heftig - gediscussieerd. 
.Anna was graag bezig met taal, zowel in 
het Twents als in het Nederlands. Tal ,·an 

:,elfgcschrcYcn gedichten en verhalen getuigen 
van haar creari,iteit. Ook was ze dol op haar 10 
kleinkinderen. Deze J..·wamen dan ook graag bij 
haar op bezoek. 
Onze ma en oma was vaak en graag op pad. 
Ze hechtte erg aan haar bewegingsvrijheid. Dat 
ze door haar afnemende gezondheid op latere 
leefrijd niet meer zelfstandig de deur uit kon, 
heeft haar veel verdriet gedaan . In 1997 werd de 
boerderij verbouwd met de bedoeling dat ze hier 
nog lang met pa van zou genieten. Nog datzelfde 
jaar overleed hij echter en moest ze alleen verder. 
Omdat de eenzaamheid haar zwaar ,·iel koos ze 
op 80-jarige leeftijd rnor de l'-folenkamp. J n 2009 
verhuisde ze vanwege een verder afnemende 
gezondheid naar Gercia. Deze laatste periode van 
toenemende afhankelijkheid was moeilijk voor 
haar. 

Ala,je leuen Î-! 1111 wlbr11ch1. 
IV"y" zj;i1 da11kb1111r dat je onze moeder en oma wa.r. 

\'oor uw belangstelling, steun en medeleven zijn 
wij u zeer erkentelijk. 

De kinderen en kleinkinderen 




