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Dankbare herinnering aan 

Anna Holrslag 
~inds 14 april 1980 weduwe van 

JOHAN DERKMAN 

Zij werd geboren te Steenderen 9 augustus 
1911 en overleed moegestreden thuis op 
8 mei 1990. Na de Eucharis1ieviering werd 
le begraven op het kerkhof van de St. Ni
colaasparochie te Denekamp 12 mei d.o.v 

.. Als htt i·tld tJoor mijn dtur. 
ven gupit tn omgeploegd, 
dat onder de zon 
wacht op rtgm, zo wacht ilt. 
dat Gij ltornm z11/1, mijn Hur''. 

Deze woorden zijn bijzonder van toepas. 
slnq op de laatste levensdaqen van Anna 
Holtslag. Ondanks haar slopende ziekte kon 
zij toch nog genieten van ht>t nieuwe leven 
in de natuur. biJZOnder de bloemen- en 
moestuin die de zomer aankondigen. 
Het heeft deze markante vrouw veel moeite 
gekost om haar afhankelijkheid kenbaar te 
mal.en. Vanaf haar ziekbed probeerde ze 
met haar weinige levenskracht tot het laatst 
alles zelf te regelen. Zit durfde de dood in 
de ogen te zien en heeft zelf de zaken 

rond haar overlijden geregeld. Zo moest 
het gebeuren. zo was het goed. 
Met haar groot orqanisatietalent heeft ze 
in haar leven steeds alles in goede banen 
qeleid. Vele organisaties en vereniginqen 
hebben daarvan geprofiteerd. Dienstbaar 
Is ze geweesr In de K.P.O. zowel plaatsel11k 
als in de kring en het gewest. binnen de 
rheumavereniging, Hereniqd Contact Twen· 
te en in het Thuisfront Denekamper missi
onarissen. Voor velen is zij een toeverlaat 
en grote steun geweest. 
Ook de tegenslagen zijn haar niet bespaard 
gebleven. Haar groot geloof hielp haar de 
kruizen te dragen. Bijzonder kon ze genie
ten van Matthiis en Lotte. haar kleinkinde
ren. Altijd waren ze met hun vriendjes en 
vriendinnetjes bij haar welkom. 
We vertrouwen dat dit welbesteed leven 
een antwoord heeft gevonden bij God. Dat 
willen wij hJar toebldden. 
Moeder, rust in vrede. 

Wij zijn U zeer dankbaar en erkentelijk voor 
uw meeleven tijdens de ziekte van moeder 
en oma en dar U met ons afscheid hebt 
willen nemen van haar die ons zo dierbaar 
was. 

De familie 


