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Een fijne en dankbare herinnering aan: 

Annie Wolfkamp Wigger 
echtgenote van Hein Wolfkamp. 

Zij werd geboren op 11 september 1927 te Geesteren en is 
op 25 mei 1999 thuis, in haar vertrouwde omgeving 
overleden. Op 29 mei hebben wij haar te rusten gelegd op 
het parochiekerkhof te Hertme. 

Ze groeide op als jongste kind uit een groot gezin in West· 
Geesteren. Zoals in die tijd gebruikelijk, moest zij al op 
zeer jonge leeftijd gaan werken, eerst in de textielfabriek 
en later in de huis-houding. Op 24 februari 1954 trouwde 
ze met Hein Wolfkamp en gingen ze wonen aan de 
Hcrtmcrdwarsweg in Hertme. Samen kregen 7.e R 
kinderen en 14 klein-kinderen, waarop ze erg trots was. 
Vanaf het begin voelde ze zich thuis· in l lertme en was 
nauwbetrokken bij het dorpsleven. Ze was jarenlang lid 
van de K.P.O. en de volksdansgroep, waaraan ze veel 
p lezier beleefde. Ze was een godsdienstige vrouw. Het 
geloof nam een belangrijke plaats in tijdens haar leven, 

niet alleen het kerkbezoek en de Mariaverering, maar ook 
bij allerlei werkzaamheden in en om de kerk, werd nooit 
tevergeefs een beroep op haar gedaan. Zo was zij vele 
jaren bij de kcrkschoonmaaksters en hielp zij als kleedster 
bij het opbouwen van de kerststal. 

Ze hield van gezelligheid, het liefst thuis bij haar man , de 
kinderen en kleinkinderen, die veel voor haar betekenden 
en met wie zij al les in haar leven deelde. Ze was altijd zeer 
gastvrij, niets was haar teveel om het iedereen naar de zin 
te maken. Bij e.en bezoek aan haar kinderen, vergat ze 
nooit om voor haar kleinkinderen iets lekkers mee te 
nemen. Ook de jaar! ijkse familiedag was iets waarze zich 
altijd erg op verheugde. Voor 5 jaar terug, kwam er een 
omslag in haar leven, ze werd getroffen door een hersen
infarct. Door haar wilskracht en door7.ettingsvem1ogen 
herstelde zij boven verwachting en kon ze weer volop 
genieten van haar bezigheden, vooral bloemen verzorgen 
en een autoritje door de omgeving was iets waar ze veel 
plezier aan beleefde. Met de helpende en ondersteunende 
hand van pa konden ze samen de werkzaamheden in en om 
het huis weer verrichten. Zo heen ze dan ook de laatste 
jaren samen met hem kunnen delen. 

Lieve Annie, lieve ma en oma, woorden schieten ons 
tekort omjc te bedanken voor alle lieve zorgen, voor alles 
wat jij ons hebt gegeven. Nooit zullen we jou vergeten; in 
onze herinneringen blijfjcaltijd bij ons. 

Voor uw belangs1el/i11g 11a hel overlijden van 111ij11 
vrouw, onze moeder e11 oma willen wij u lzanelijk 
danken. 

Hein Woljkamp, 
kinderen en klei11ki11dere11 




