
Met veel liefde willen wij de 
herinnering levend houden aan 

Annie Wijering. 
Meer dan 34 jaar was ze gelukkig 
getrouwd met 

Henk Gosenshuis. 
Zij werd op 19 september 1924 te Los
ser geboren. Na een lange periode van 
ziekte is zij van ons heengegaan op 
2 7 februari 1989, nadat wij haar had
den mogen sterken met het sakrament 
van de ziekenzalving. 
Na de Eucharistieviering in de Maria 
Geboortekerk te Losser op 2 maart 
hebben wij haar aldaar te rusten ge
legd op ons parochiekerkhof. 

Midden in de nacht is zij gestorven ; 
terwijl de hele wereld om haar heen 
stil was. Er was een eind gekomen 
aan een lange kruisweg. Meer dan 
30 jaar had haar gezondheid haar en 
ons zorgen gebaard. Maar zij leed er 
niet onder. Altijd zag zij weer anderen 
die in haar ogen nog meer te lijden 
hadden. Zij heeft het kruis van haar 
ziekte op een bewonderenswaardige 
manier gedragen. Zij kon het ook dra 
gen omdat haar man het kruis mee-

droeg. Zij hadden ooit elkaar trouw 
beloofd in goede en in kwade dagen. 
Ze zag haar einde aankomen; praatte 
er ook over. Ze voelde dat ze ieder
een vaarwel moest zeggen, haar man, 
haar dochter en schoonzoon en ook 
haar kleinzoon Rick. Het heeft haar 
veel verdriet gedaan hem niet meer tP. 
kunnen zien opgroeien. 
Aan die kruisweg is nu een eind ge
komen. Ze had een grote devotie tot 
Maria. Op haar bescherming stelde zij 
haar vertrouwen. 
Moge de Heer haar leven voltooien met 
een vreugde die nooit meer zal eindigen. 
Rust in vrede. 

Voor uw meeleven in de lange tijd van 
haar ziekte; uw warme belangstelling 
en aanwezigheid bij haar uitvaart en 
begrafenis, hebben ons zeer goed ge
daan. U was een grote troost voor ons. 
Wij zijn u daar zeer dankbaar voor. 

Henk Gosenshuis 
Marja en Jos 

Rick 




