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Een dankbare en liefdevolle herinnering aan 

Annie Poelman-W illemsen 

echtgenote van Herman Poelman en 
de moeder van Martijn en Anke. 

Geboren op 1 oktober 1940 Overleden op 14 JUii 1997 

Zo plotseling op die zaterdagmiddag in juli raakte je in coma. Je hart begon het te begeven. In de nacht 
van zondag op maandag stierf Je. Gelukkig waren we samen. 

In die nacht hebben we samen ons leven overdacht en opnieuw gerealiseerd hoe r ijk ons leven met jou 
is geweest. 

Haast heel je leven heb Je geworsteld en te kampen gehad met de beperkingen van Je hart. Je wilde dit 
aan niemand laten merken. Elke achteruitgang was voor 1ou een reden om nog sterker verder te gaan. 
Bij elke stap achteruit zocht Je toch naar een lichtpuntje. hoe klem ook. 

Zo ging je ons voor. 

Heilig was voor jou de trouw aan elkaar, de t rouw aan je medemens, de trouw aan het gegeven woord. 
Veel pijn had je als mensen je daarin teleurstelden. Deze trouw klonk ook door in je moeder-zijn voor 
ons, in je echtgenote-zijn. Niets was JOU zo heilig als je gezin, dit stond voor jou op de eerste plaats. 

Je karakter. je eerlijkheid, je betrokkenheid met anderen, je wens om de mensen het mooie en het 
goede m het leven te laten zien, maakte dat je een geweldige opvoeding aan je kinderen gaf, maar ook 
aan de kinderen die je in de klas had. Voor het beroep van onderwijzeres bleek je bij uitstek geboren te 
zijn. Je ging er helemaal in op. Het boetseren van het jonge kind tot een goed mens werd in jouw 
handen tot een kunst verheven. 

Ondanks alle tegenslagen in je gezondheid bleef je opgewekt. vrolijk, ad rem. in voor een grap en 
strooide je je goedheid uit naar allen in je omgeving. 

Al deze herinneringen zullen ons altijd bij blijven als de bloemen in de natuur. die ons altijd omringen, die 
je met zoveel aandacht verzorgde en waarvan je zo genoot . 

Het was fi1n om samen met JOU door het leven te trekken. 
Bedankt voor alles. Het was goed. heel goed. 

Herman 
Anke 
Martijn 




