
In Memoriam 

Annie Otto - van der Woning 

Ma werd 68 jaar geleden, op 25 juli 1936, 
geboren in Losser aan de Hoge Boekelerweg. 

Op maandag 25 oktober 2004 overleed zij in het 
Medisch Spectrum Twente te Enschede. 

Haar leven lang is ze in Losser blijven wonen. Als 
kind uit een groot gezin van 8 kinderen, leerde ze 
al vroeg wat werken was. Ze groeide immers op 
in de oorlogstijd en de jaren van wederopbouw. 
Onze Pa en Ma trouwden in 1956 en wij, hun 
kinderen, mochten opgroeien in een gelukkig 
huwelijk. Ze waren bijna 40 jaar getrouwd. 
Ma was een liefdevolle moeder, waar we als 
kinderen grote steun aan hadden. 
Het was heel bijzonder, dat ze in 1988 weer 
gingen wonen in haar geboortehuis aan de nu 
geheten Dr. Frederikstraat. Samen hebben Pa en 
Ma daar nog 8 jaar gewoond. 
De verhalen van vroeger kwamen weer allemaal 
tot leven. Ze mochten de geboorte van 2 klein
kinderen, Regi en Anne, nog samen meemaken. 
Dat waren voor Ma, samen met de geboorte van 
Jesse, buitengewoon gelukkige momenten. 
In 1996 stierf Pa en dat was een grote klap voor 
haar. Ma was echter dapper en sterk. Ze pakte 
de draad van haar leven weer op. Wij, haar kin
deren en kleinkinderen, mochten meer dan ooit 
van haar liefde en haar tijd genieten. 

Ook haar hobby's kwamen nu nog meer naar 
voren. Nu bleek ook hoe creatief ze was. 
Prachtige 3-0 kaarten werden ontworpen, naast 
tuinieren en schilderen. En alles wat ze aanpak
te, deed ze met veel plezier. Haar grootste hobby 
echter was het zingen bij "Cantica Nova". 
Op de jaarlijkse Brueghelkraam was Ma alle 
dagen present en daar leefde ze ook altijd naar 
toe. 
Twee jaar geleden werd Ma ernstig ziek. Toch 
bleef ze dapper en sterk, gewoon zoals ze altijd 
was. 

Ma, je blijft in onze herinnering voortleven als 'n 
moedige en sterke vrouw. Tot op jouw laatste dag 
was je vol warmte temidden van ons. Je was er 
met jouw verhalen, altijd bezig, altijd betrokken bij 
ieder van ons en vooral met plezier in jouw klein
kinderen. 

Ma, we hopen dat je je rust hebt gevonden nu je 
weer bij Pa bent. Bedankt voor alle liefde en alle 
zorg die je voor ons had. 

Voor alle blijken van medeleven zeggen wij u 
oprecht dank. 
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