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Ter nagedachtenis aan

Annie Liebers

* Geboren 8 augustus 1933
† Overleden 7 december 2021

Annie is geboren en getogen in Groesbeek. Op de 
evacuatie tijdens de Tweede Wereldoorlog na, heeft 
zij daar haar hele leven doorgebracht. Ze kende er 
veel mensen, en veel mensen kenden haar. Annie hield 
van het dorp en �etste en wandelde daar graag en 
veel in het bos; niet in de laatste plaats om bosbessen 
(“wasbèrren”) te plukken, als daar de tijd voor was. 
Ondanks dat ze dit vroeger veel had moeten doen en 
dit toen de enige invulling van haar schoolvakantie 
was, deed ze dit nog steeds met plezier. Wij herinneren 
ons allemaal met smaak de bosbessenpannenkoeken 
die ze dan bakte, de vele potten bosbessenjam die 
ze maakte en het inwecken, waar ze dan druk mee 
was. Maar ook daarnaast was Annie een bezige bij. 
“Arbeid adelt”, “rust roest” en “vroeg d’r bij dat 
wint”, waren gevleugelde woorden. Annie was een 
harde werker, op verschillende fronten, en had lang 
een tomeloze energie. Ze zei vaak: “je kunt beter 
helpen, dan geholpen moeten worden”, en stond dan 
ook altijd klaar om een helpende hand te bieden als 
dat ergens nodig was. Toen Annie te maken kreeg 
met lichamelijke gebreken en zelf een beroep op hulp 

moest doen, viel haar dat dan ook niet altijd mee. 
Maar ook toen kwamen haar doorzettingsvermogen 
en optimisme weer bovendrijven. Kenmerken die haar 
ook op andere momenten dat ze het leven niet cadeau 
kreeg overeind hielden, naast haar diepe, onbegrensde 
geloof in God. Annie was een zeer trouwe kerkganger 
en heeft bij het Maria-altaar vele kaarsjes gebrand en 
om zegen gevraagd. Iets wat ook de kleinkinderen sterk 
bijstaat, want ook voor hen heeft "oma Annie” heel wat 
kaarsjes aangestoken: voor het afzwemmen, de toetsen 
op school, het afrijden of wat dan ook.

Lieve mam, aan de kleinkinderen heb je veel plezier 
beleefd, en zij aan jou. Je had met alle vier een hechte 
band en ieder heeft op zijn of haar eigen manier warme 
herinneringen aan “oma Annie”. Aan de kaarsjes, maar 
ook aan je humor, het lekkers dat je ze graag voorzette 
(vaak gezond, soms wat minder…) en je levenslessen 
(“goed leren op school!”).

Mam, je was niet alleen een geweldige oma, ook een 
lieve en zorgzame moeder voor ons – Carla en Willy – en 
een hartelijke schoonmoeder voor Jos en Miranda. We 
danken je voor alles wat je voor ons hebt betekend en 
zult blijven betekenen. We gaan er vanuit dat je ons 
blijft volgen vanuit een mooi plekje in de hemel, want 
als iemand zo’n plekje heeft verdiend, ben jij het wel!

Carla en Jos, Juriaan, Milou
Willy en Miranda, Kiki en Luuk, Daaf


