


Annie Eulderink-Kötter 

Geboren te Glanerbrug op 21 November 1933. Toch nog 
geheel onverwachts overleed zij op de leeftijd van 73 jaar 
in het verpleegcentrum Zorggroep Sint Maarten, afdeling 
Hoge Boekel te Losser op 12 Augustus 2007. 

Mama, en dat blijkt wel was stapelgek op Papa, 52 jaar 
levensgezel van hem, helaas reeds 3 jaar geleden over
leden, waarmee ze toen 46 jaar getrouwd was. 
Zij was trotse moeder van twee zonen en twee dochters 
en oma van 9 kleinkinderen. 

Ze kwam zelf uit een groot gezin, waarin zij de oudste 
dochter was. Doordat ze haar moeder Betha al op zeer 
jonge leeftijd verloor moest en dat vond ze ook om het 
huishouden van haar vader Toon op orde te houden. 

Na haar schooltijd ·begon ze al heel vroeg te werken in 
de textielfabriek Eilermark te Gronau, waarbij naast het 
harde werken de omgang met haar collega's zeer 
belangrijk voor haar was. 

Ze was een hardwerkende vrouw die altijd veel zorg en 
aandacht besteedde aan haar gezin. Altijd was ze een 
luisterend oor en nooit was haar iets te veel. 
Ze hield van eenvoud, was snel tevreden en bij tijd en 
wijle was ze zeer ondeugend. Ook was ze zeer gast
vriendelijk, iedereen kon binnenkomen en ook daarin 
was haar niets te veel. Wat we zeker niet moeten verge
ten is dat Mama altijd positief gestemd was, ondanks de 
vele obstakels in haar leven. 
Mam hield van allerlei soorten spelen, waarbij kruisjas
sen met onze Pa, haar vader en anderen vooral gestre
den werd om de winst en waarbij het fanatisme zeer 
hoog werd opgespeeld, haar meest favoriet spel was, 

sjoelen, dobbelsteen gooien en andere kaartspelen 
waren zaken die ze graag deed. 
De vakanties in Putten waren voor haar altijd zeer bij
zonder, doordat ze helemaal niets hoefde te doen in het 
huishouden kon ze lekker genieten. 
In haar toch wel drukke leven kon ze tijdens deze vakan
tie met name genieten van een hobby die ze anders wei
nig kon doen namelijk genieten van de natuur, waarbij ze 
's morgens heel vroeg met een van de kinderen het bos 
in ging om te luisteren en te kijken. 

Latere vakanties gingen naar het buitenland; eerst met 
vrienden naar Oostenrijk en Joegeslavie. Daarna met 
onze Pa vliegvakanties houden naar Griekenland, 
Lesbos noem het maar op ook dit waren voor haar 
onvergetelijke zaken. Toen onze Ma jaren geleden door 
de kerk werd uitgenodigd om mee te gaan naar Lourdes 
zij ze uiteraard volmondig JA. Zelden hebben wij haar zo 
enthousiast en uitgebreid horen vertellen over iets wat 
zo onvoorstelbaar mooi was. 

3 Jaar geleden, vlak voor het overlijden van haar man, 
werd ze opgenomen in het verpleegcentrum, afdeling 
Hoge Boekel. 

De laatste tijd leek het , na een minder periode weer 
beter met haar te gaan, waarbij toch nog vrij onver
wachts ze afgelopen zondag kwam te overlijden. 

Mama, we houden van jou, rust in vrede 

Voor uw medeleven na haar overlijden zijn wij iedereen 
bijzonder dankbaar. 

Herman en Ingrid 
Ellie en Gerard 
Irma en Herman 
Johnny en Selina 
en kleinkinderen 


