
Ter dankbare herinnering aan 
onze moeder en oma 

Anna Hannink 
weduwe van 

Gerhardus Wilhelmus Scheffer. 
Zij is op 15 november 1907 te Losser 
geboren. Gesterkt door de zalving der 
zieken overleed zij 16 februari 1986 te 
Overdinkel. Daar werd zij op 20 febru 
ari 1986 bij haar man te ruste gelegd 
op het r.k. kerkhof, 

Onze moeder en oma is van ons heen
gegaan. Haar leven stond in het teken 
van liefdevolle zorg en toewijding voor 
haar man en kinderen en in de zorg 
voor haar vader tot het einde toe. 
Te vroeg moest zij van haar man af
sch eid nemen met wie zij zovele ge
lukkige dagen had gedeeld . Dat heeft 
haar bijzonder getroffen en pijn gedaan. 
Toch bleef zij op en top moeder en 
oma voor haar kinderen en kleinkin
deren. Voor hen was haar niets te veel. 
Met de jaren echter kwamen de kwa
len . Haar gezondheid nam geleidelijk 
aan af, zó zelfs dat zij bijzondere zorg 
nodig had. Die toewijding en zorg kreeg 
zij van haar kinderen die haar thuis 

liefdevol verpleegden tot het laatste toe 
en van hen die haar bezochten. 
In gebaren en gebrekkige woorden 
maakte zij duidelijk hoe dankbaar zij 
was voor hun inspanning en tijd die 
aan haar werd besteed tot het einde 
toe. 
Met _ onze moeder zijn onze ouders 
heengegaan. Samen hebben zij ons het 
leven en de mogelijkheid tot onze ont
plooiïng ge geven. In deze dagen be
seffen wij hoe dankbaar wij moeten 
zijn voor het vele goede dat vader en 
moeder voor ons hebben gedaan . 
In ve rtrouwen dat zij in Gods hand zijn 
nemen wij afscheid van hen met een 
dankbaar hart. Dat God hen belone 
voor al het goede ons gedaan, 
Dat zij rusten in vrede. 

Voor uw blijk van deelneming bij het 
heengaan van onze lieve moeder en 
oma en de laatste eer aan haar bewe
zen, zijn wij u zeer dankbaar. 

Kinderen en kleinkinderen 


