
Een blijvende herinnering aan 

ANNIE CREMER 

die plotseling op 14 april 1984 uit ons 
midden is heengegaan; zij is op 11 
september 1915 te Borne geboren. 
Ruim 45 jaar is zij getrouwd geweest 
met 

Gerrit Eekers 

Zij hadden 3 dochters en 5 klein
kinderen. 

Onbegrijpelijk, onwezenlijk, pappie's 
vrouw, onze mammie en oma is ge
storven, voorgoed weg. Wij hielden 
van haar; zij blijft In onze herinnering 
leven als de drijvende kracht, de bron 
van energie in alle jaren van ons leven. 
Zij hield intens veel van ons, haar kin
deren. Altijd stond ze klaar voor een 
ander; niets was haar te veel. Zij was 
de goedheid zelf en daarom was zij 
elk moment genegen te helpen, zelfs 
ten koste van haarzelf: "Wat giJ ge
daan hebt voor de minsten der mijnen, 
dat hebt giJ voor mij gedaan." 
ZIJ was een vrije vogel, vliegend en 
zoekend naar licht, warmte en alles 

wat het leven zinvol maakt. Mede aan 
haar zorgend bestaan hebben wij, 
haar kinderen, te danken wat wij zijn 
geworden. Voor haar kleinkinderen had 
ze een grote liefde en genegenheid, 
niets was haar teveel. Daarom blijft 
mammie en oma in ons voortleven als 
een voorbeeld van dienstbaarheid. Ze 
was diep godsdienstig, de kern van 
haar geloof hield zij stevig vast: 
"Wie van dit brood eet zal niet sterven, 
maar leven in eeuwigheid." Pap, we 
hopen dat God je de kracht geeft om 
samen met ons verder te gaan. Mijn 
familie, vrienden en kennissen, dank 
voor jullie meeleven In de vreugde en 
het leed van ons leven. 
Wij zullen haar erg missen. 

Voor Uw diep en spontaan medeleven 
bij het plotseling overlijden van mijn 
vrouw, moeder en oma, zeggen we U 
hartelijk dank, het was voor ons een 
steun en troost. 

G. Eekers 
Kinderen en kleinkinderen 

Hengelo, 18 april 1984 
Van Ostadestraat 24 


