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In dankbare herinnering aan 

Anneke Wijnands 

weduwe van 

Bernard van Os 

Zij werd geboren op 18 mei 1913 te Almelo en 
overleed, getroost en gesterkt door het H. 
Sacrament der Zieken, op 12 september 1997 
in het ziekenhuis te Oldenzaal. Op 17 septem
ber 1997 hebben wij haar voor het laatst in ons 
midden gehad tijdens de viering van de Heilige 
Eucharistie in de St. Josephkerk te Noord 
Deurningen, waarna wij haar begraven hebben 
bij haar man op ons parochieel kerkhof. 

Anneke van Os zal in onze herinnering blijven 
voortleven als een vrouw die in haar leven altijd 
hard gewerkt heeft. Ze was geen vrouw die 
graag op de voorgrond stond en eerder wat 
teruggetrokken leefde. Ze had een duidelijke 
eigen wil en was daardoor niet altijd even 
gemakkelijk voor zichzelf en voor anderen. Toch 
was ze ook goed en heeft in haar leven vele 
mensen bijgestaan. Op 30 mei 1936 trouwde zij 
met Bernard van Os. Ze gingen wonen aan de 

Veldweg, waar ze bijna haar hele verdere leven 
heeft gewoond. Drie zonen werden haar 
geschonken, voor wie ze een zor~zame moeder 
was. Haar grote hobby was breien. Met name 
voor haar zeven kleinkinderen heeft ze heel wat 
afgebreid. 
In de zomer van 1977 kreeg ze een beroerte. 
Twee jaar later werd zij door een hersenbloe
ding getroffen, waardoor het spreken voor haar 
bijna onmogelijk werd. Een zeer moeilijke perio
de in haar leven brak aan. Ze probeerde door te 
gaan en was hard voor zichzelf. Mede door de 
hulp van anderen heeft ze nog een groot aantal 
jaren aan de Veldweg kunnen wonen. In mei 
1990 is zij uiteindelijk naar het verzorgingshuis 
"Gerardus Majella" gegaan, alwaar zij met veel 
liefde is verzorgd. Vrij onverwacht is zij uiteinde
lijk op 84-jarige leeftijd in het ziekenhuis in 
Oldenzaal overleden. 
Het leven van Anneke heeft in het teken 
gestaan van het geloof. Het geloof gaf haar 
kracht en de kerk betekende veel voor haar. Nu 
zij gestorven is bidden wij God, OP. wie zij in 
haar leven heeft vertrouwd, dat Hij zich over 
haar mag ontfermen en dat zij nu samen met 
haar man Bernard mag rusten 1n vrede. 

Wij danken u allen hartelijk voor uw meeleven 
en gebed na het overlijden van onze zorgzame 
moeder, schoonmoeder, groot- en overgroot· 
moeder. 

Fam van Os - Wijnands 




