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Extra Nieuwsbrief van de Dorpskerk Abcoude, 28 maart 2022

In deze nieuwsbrief:
Overleden: Annette van der Most - de Ridder

Overleden Annette Alida van der Most - de Ridder
(Zuylen 11 november 1939 - Abcoude 25 maart 2022)
Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde
(1 Korinthiërs 13:13)
"Intens verdrietig zijn wij om ons verlies.
Dankbaar voor de onvoorwaardelijke steun en liefde die wij van haar hebben mogen
ontvangen.
Trots op haar vele bijzondere vriendschappen, haar betrokkenheid, medeleven en op alles
wat zij met haar doorzettingsvermogen in haar leven heeft bereikt.
Wij zullen haar enorm missen. Zij zal altijd in onze gedachten blijven en ons blijven
inspireren."
Annette was echtgenote van Ger, moeder van José en Wouter en vriendin en steun en
toeverlaat van velen, zo schrijft de rouwkaart.
De afscheidsviering vindt plaats op zaterdag 2 april a.s. om 13.00 uur in de Dorpskerk.
Ontvangst vanaf 12.15 uur.
Ds. Karin Smit uit Baambrugge zal de afscheidsdienst leiden die met Annette in vele
ontmoetingen is voorbereid.
Aansluitend zal Annette in kleine kring naar haar laatste rustplaats worden gebracht.
Van 15.30 - 17.00 uur vindt de condoleance plaats in de Dorpskerk.
Annette van der Most was een bekende voor velen. Niet vreemd, zij was burgemeester
van Abcoude van 1995-2004.
Ze werd benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Ook na haar pensioen bleef Annette zich actief inzetten voor het welzijn van Abcoude en
haar omgeving. Zo vierde zij haar 80e verjaardag met een concert in de Dorpskerk. Als
verjaarsgeschenk vroeg ze een bijdrage voor een zonnepaneel op het Sporthuis Abcoude.
Dat Annette van der Most ook in onze protestantse gemeente een grote leegte achterlaat,
zal duidelijk zijn. De kinderen konden 'de mevrouw met de rode jas en hoed' altijd wel wat
vragen! In onze gemeente was zij soms zichtbaar, maar meestal onzichtbaar eveneens
een steun en toeverlaat voor velen. Daar zijn wij dankbaar voor.

Wij wensen Ger, José, Wouter en allen die haar missen Gods kracht en steun toe.
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Correspondentie-adres:
Familie Van der Most
Papehof 9
1391 BD Abcoude
E-mail: UitvaartAnnette@outlook.com
De afscheidsdienst is ook op de gebruikelijke manier thuis of elders te volgen via
kerkdienstgemist.nl
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