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In dankbare herinnering aan mijn innig geliefde vrouw, 

onze lieve moeder en oma 

ANNA MARIA LÖBKER 
echtgenote van 

Gerardus Hendrikus Tijink 
Ze is overleden op 7 januari 2001. 

Ze is geboren op 4 augustus 1931 te Albergen, als derde 
in een gezin van acht kinderen. 
Meteen na de lagere school ging zij in betrekking. 
Op 12 april 1958 trad ze in het huwelijk met Gerard en 
kwam in Saasveld te wonen. Ze kregen samen acht 
kinderen en twaalf kleinkinderen. 

Ma was altijd een steun en toeverlaat voor iedereen, de 
spil van het gezin. Ze wist het grote gezin goed draaiende 
te houden en voelde ons altijd feilloos aan. 
Ma wist ook in haar omgeving iedereen de juiste 
aandacht te geven. Nooit vergat ze een verjaardag of een 
andere bijzonderheid. 
Aèhttien jaar geleden openbaarde zich haar ziekte. Ook 
al raakte ze hierdoor erg beperkt in haar doen en laten. 
ze bleef zorgzaam. Voor iedereen, maar ook voor 
zichzelf. Ma hield ervan om er netjes en verzorgd uit te 
zien. 

Ze genoot van haar hobby's. Een middag kaarten gaf 
haar erg veel plezier. Bij mooi weer een toertochtje met 
de auto en een familiebezoek, waren fijne uitjes. 
Ma hield heel erg van haar kinderen en kleinkinderen. Ze 
was nooit verwijtend naar of over iemand. Ze zei dan 
altijd: "Laat ik niets zeggen over een ander, want ik heb 
er zelf acht". 

De laatste jaren werd haar ziekte steeds zwaarder te 
dragen. Ze had steeds meer verzorging nodig. welke Pa 
haar met veel liefde en toewijding gaf. Ma kon zich geen 
betere verzorging wensen. 
Ondanks de vele pijn, die Ma moet hebben gehad, 
kwam er zelden een klacht over haar lippen. Als mensen 
moeilijk deden was het enige wat ze dan zei: "Ze moesten 
hier maar eens een half uur gaan zitten". 
De laatste weken van haar leven waren het moeilijkst . 
Tot het einde toe was Ma bezorgd om ons. Haar laatste 
woorden waren dan ook:• Jullie zijn aUemaal goed voor 
mij geweest". 
Gelukkig hebben we ma tot het laatst toe thuis kunnen 
verzorgen. 

Ma, je was bijzonder, we blijven van je houden. 

Voor Uw vele belangstelling en medeleven zeggen WiJ U 
allen oprechte dank. 

Gerard. kinderen en kleinkinderen 


