
Een dankbare herinnering aan 

Annie Emaus 

ZiJ w~rd op 25 juni 1918 t~ Groenlo geboren. 
Gesterkt door de H. Zalving voor de Zieken 
is zij in de middag van 8 oktober 1998 
overleden in het Streekziekenhuis Koningin 
Beatrix te Winterswijk. 
De Eucharistie bij haar uitvaart vierden wij op 
13 oktober in de parochiekerk van de H. 
Calixtus te Groenlo. Daarna hebben we haar 
ter ru~te gelegd op de R.K. Begraafplaats te 
Groenlo. 

Wij Lullen aan Annic blijven denken als een 
vrouw die kon genieten van de gewone dm
j!,en. Haar broer Harric nam, met name de 
laatste jaren, een speciale plaats in in haar 
leven. De afgelopen 12 jaren woonde zij aan 
de CanistUshof. De hechte band met de mede
bewoners. de woensdaga\Onden in het zaaltje. 
bet onderhouden van baar tuintje. Ze was er 
zeer tevreden. De 1.0rg en steun gedurende 27 
jaren van de fanule Van der Donk- buren aan 
de Pa~toor Smitstraat en later weer aan de 
Eibcrgscweg - heeft haar goed gedaan. 
Langere tijd alleen thuis :lijn vond ze moeilijk. 
Met haar fiets kon lC tot op hoge leeflijd nog 
op haar vaste adressen in Groenlo komen. 
Kaarten deed ze dan graag en 7e deed dit met 
grote mzet. 
Annie heeft gedurende tientallen jaren 

gewerkt in bet toenmalige Yincentiuszi~~en
huis. Een s~ale plaats heeft Le1da Hwtink. 
gestorven 10 1985, in haar leven ingenomen. 
De humor van haar huisgenote wal> herken
haar in haar eigen uitspraken. Samen heb~n 
zij een gelukkige tijd gehad. Na haar pens10· 
nering zijn de sociale contacten met de eerw. 
r.ustcrs Julie Postel. de medewerk(st)crs van 
de Molenberg en de Rank blijven bestaan. 
Speciaal de zondagmorgen betekende veel 
voor haar. 
Dit jaar beeft ze haar 80' verjaardag oog 
gevierd temidden v;m haar familie. vrienden 
en bekenden. ZA! had hier echt naar uitgezien 
en beeft er volop van genoten. Helaas begon
nen na deze dag de eerste symptomen van 
haar ziekte zich te openbaren. Toen ze WJSl 
dat :t.e niet meer beter kon worden heeft ze dit 
in alle rust aanvaard. Ze is in vrede gestorven. 

Levm is lm/01en: 
Het moment van gehechtheid wordt een 

momem m11 omhechring: 
Alles, alles wat je litf i1, za/ je ooit moeren 

loslaren in de goll·en des levens. 
Maar weer dan: Levtn is één zijn in de Gee.\t, 

Leven is je~elf wr handen kunnen geven 
aan God. 

Wij danken u hartelijk voor de belangstel
ling en het medeleven bij de ziekte en het 
overlijden van mijn lieve zus, scboon7us en 
onze tante. 

Namens de familie: H. J. Emau~. 


