
Nooit vragen, nooit klagen,
haar pijn in stilte dragen,

haar handen hebben 
voor ons gewerkt,

haar hart heeft voor ons geklopt,
haar ogen hebben ons 
tot het laatst gezocht.

Annie
Lauwers

weduwe van

Jan Verheijen

* 12 oktober 1931
† 9 februari 2021

We bedanken iedereen voor de goede zorgen, 
bezoekjes, belangstelling en steun. 

Correspondentieadres: Kloosterstraat 4, 5113 TM Ulicoten



Ons Ma is opgegroeid in Alphen als boerendochter. Vanaf jonge leeftijd was ze al gewend 
om hard te werken. In 1960 is ze getrouwd met ons Pa, en vanaf die tijd heeft ze in Ulicoten 
gewoond. Samen met ons Pa heeft ze een mooi boerenbedrijf opgebouwd. Altijd hard werken, 
altijd voor iedereen klaarstaan. Tussen het harde werken door heeft ze ook op een zorgzame 
manier 5 kinderen grootgebracht. Ons Ma was een vrouw van weinig woorden. 
Gewoon de dingen doen die je moet doen, nooit zeuren, nooit klagen. 
Ons Ma was heel tevreden met alles wat ze had. Genietend van alle bloemen en planten om 
haar heen, mooie fietstochten maken en gezellig kaarten met vrienden.

In 1998 kwam ze er alleen voor te staan. Ondanks het grote gemis van ons Pa heeft ze het zelf 
altijd goed gered. Ze was heel actief in Ulicoten in verschillende verenigingen en deed veel 
vrijwilligerswerk. Ze had altijd energie genoeg en was nooit moe. De meesten zullen haar nog 
herinneren als iemand die vlotjes, soms rennend, door de straat heen liep. Ook ging ze met veel 
plezier meerdere keren op bezoek bij Corné en Anita in Canada. En ze kon enorm genieten van 
al haar kleinkinderen, op wie ze graag oppaste.

De laatste 2 jaren ging het langzaam achteruit, het tempo werd trager, het lichaam zwakker. 
Nog steeds tevreden met alles en genieten van de gewone dingen op haar manier. 
Gewoon een tevreden vrouw, maar als je maar lang genoeg gewoon blijft, 
dan word je vanzelf bijzonder. Lieve mam en oma, bedankt voor alles. Rust zacht.

Door de nu geldende maatregelen zijn wij 
helaas genoodzaakt om het afscheid 
in besloten kring te laten plaatsvinden.

Om u toch betrokken te laten voelen geven  
wij u de gelegenheid om de dienst live mee  
te volgen via www.uwafscheidonline.nl 
op dinsdag 16 februari 2021 om 14.00 uur.
Deze dienst blijft nog 2 weken online staan.
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