


Gedenken wij in ons gebed 

ANNIE MASSELINK 

echtgenote van Hans Overkamp. 

Annie werd geboren op 22 september 1934 te 
Tubbergen en ze overleed onverwacht op 

30 augustus 2000 te Denekamp. 
Na een plechtige uitvaartmis op 2 september 

2000 in de parochiekerk van de H. Nicolaas werd 
ze ter ruste gelegd op onze begraafplaats. 

'1k prijs U, Vader, Heer van hemel en aarde" 
(Mt. 11, 25) 

Plotseling en snel kwam voor Annie en voor ons 
het moment waarop zij voorgoed uit ons midden 
werd weggenomen. Wij voelen het gemis van 
een lieve en zachte vrouw, een echtgenote, moe
der en oma uit duizenden. Toen Annie op 12 ja
nuari 1957 aan Hans haar ja-woord gaf, kreeg 
haar leven een ongekend mooie inhoud. Van 
karakter was zij een mens, die niet graag op de 
voorgrond stond. Liever maakte ze zich behulp
zaam voor een ander. Annie was tevreden met 
het gewone van het leven, ze heeft altijd hard 
gewerkt, maar met veel genoegen. Als moeder 
van twee zoons en een dochter ging al haar 
aandacht uit naar het levensgeluk van haar kin
deren. Als moeder heeft ze het beste van zich
zelf segeven. Haar levenslust en haar moed om 
het lijden te kunnen dragen zijn als een kostbare 
herinnering. Voor haar vier kleinkinderen was ze 

een oma met een hart van goud, die heel goed 
en lekker kon bakken. Vele herinneringen aan 
grote en kleine gebeurtenissen zullen er voor 
zorgen, dat ze altijd onze lieve oma blijft. 
In de laatste levensjaren heeft ze bijzonder geno
ten. De busreizen tijdens de vakanties lieten 
haar kennis maken met de schoonheid en de 
cultuur van andere landen. Toch was ze ook heel 
graag thuis, temidden van de bloemenpracht in 
haar eigen tuin. Ruim vijf jaar geleden begon de 
weg van haar ziekte. Ze heeft er weinig over ge
sproken, want ze wilde noch Hans noch de kin
deren hiermee belasten. Graag wilde ze nog 
eens teru~ voor een vakantie aan zee, om gees
telijk en lichamelijk tot rust te komen. Maar ook 
het fietsen en wandelen in de eigen omgeving 
ontspande haar. Annie was dankbaar en blij om 
haar goede buren. Ze wist hoe ziek ze was, maar 
ze heeft nooit een woord van beklag gesproken. 
Als gelovig mens ging ze elke week op woens
dagavond naar de kerk. Ze wist dat ons leven 
alleen in de han'· ,ar God veil'fl '1"~Mgen i!'l In 
gebed heeft ze z ;h voorbereid op wat eens on
verwacht zou gaan gebeuren. Nu zij haar levens
adem aan God heeft teruggegeven, bevelen wij 
haar in geloof bij God aan. 

Dat ze bij Hem in vrede mag rusten en teven. 

Voor uw gebed en uw medeleven na het over
lijden van mijn lieve vrouw, onze lieve moeder en 
oma zijn wij u bijzonder dankbaar. 
Het was voor ons een grote troost en het geeft 
ons kracht voor de toekomst. 

Hans Overkamp 
Kinderen en kleinkinderen 


