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het keÈhsf t': Waubach, na een eucharistiavirring
in ie ke;k van St.)oseph alciaar, cp doncierdail 23
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Na een veel te kort leven moeten we

yerl:Or;..1ijt

aíschei<i
namÈn van Anneke. We verliezen in haar,:en lieve
vrourv, moeder, dochter, zus, schoonzu: en
I ievei ingstante.

Anneke wist al jaren dat ze ongeneeslijk ziek was

en dat ze het moeilijk zou krijgen. Desondanks
bleeí ze zichzelÍ: ze stond klaar voor iedereen en
trleeÍ kranig, opgewekt en vriendelijk. Ze was altiid
optimistisch en vol goede hoop, praatte niet graag
over haar ziekte, maar greep alles aan om verder te
kunnen. Moeilijk als ze het zelÍ had, maakte ze het
voor haar omgeving steeds zo makkeliik mogelijk.
Met haar grappen en grollen kon er temidden van
alles harteli.jk worden gelachen.
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De familie is u :--ei erkentelijk voor alle
medeleven tijdens de ziekte, na het overli.jden en
bij de uitvaart van Anneke.
De zeswekendienst zal plaatsvinden op zondag 23

januari om I l.l 5 uur in genoemde parochiekerk.

