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Annie Everink - Nijhof 
"Poedels Han" 

Zij werd geboren op 26 maart 1925 te Hasselo en 
na gesterkt te zijn door het 

H . Sacrament der Zieken op 8 oktober 1998, 
overleed zij te midden van haar gezin in haar 

vertrouwde omgeving. 

Na de gezongen Uitvaartviering op 13 oktober 
1998 in de parochiekerk van Q.L. Vrouw van 

Altijddurende Bijstand te Hengelo hebben wij haar 
te ruste gelegd op de R.K. begraafplaats aan de 

Deurningerstraat te Hengelo. 

Annie, een boerendochter, was een hardwerken
de, zorgzame en liefdevolle echtgenote en moe
der. Voor haar kleinkinderen was ze een oma om 
nooit te vergeten. 
Ze had een luisterend oor; ze was raadgevend, 
hartelijk en spontaan. Ze stond voor iedereen klaar 
en ze respecteerde ieder mens zoals hij was. Haar 
positieve en sociale instelling werd gekenmerkt 
door een zonnige kijk op het leven. 

Deze houding was een stimulans voor iedereen in 
haar omgeving. Zo kunnen en willen wij haar in 
onze gedachten houden. 
Haar rotsvaste geloof in God en Maria gaven haar 
de kracht om samen met Pa van hun warm gezin 
een gastvrij huis te maken. 
iedereen was welkom, de koffie stond altijd klaar 
en haar interesse in andere mensen was onmete
lijk. Geen wonder dat haar huis vaak vol zat met 
vrolijke mensen, waarvan ze genoot. Ze kon even
eens genieten van zoveel andere dingen in het 
leven. 
Ondanks dat haar gezondheid minder werd klaag
de ze nooit omdat zij anderen niet wilde belasten. 
Eén van haar kleinkinderen zei ooit; "Ik heb een 
oma die altijd ziek is, maar nooit doodgaat!" 
Toch is dit moment voor haar nu gekomen. 
Evenals Annie is haar gezin tevreden, omdat ze nu 
haar welverdiende rust geniet. 
Heel aardig en liefdevol heeft zij afscheid genomen 
van haar gezin, familie, vrienden en kennissen. 
Haar optimisme werkte zo aanstekelijk, dat wij aan 
iedereen willen zeggen wat Annie zei: "Nig huul'n, 
't is good zo! Bid mar un wees-ge-groetje vuur mie" 

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven 
tijdens haar ziekte en na het overlijden, zeggen wij 
u hartelijk dank. 

Herman Everink 
kinderen en 
kleinkinderen 


