


In dankbare herinnering aan 

' Annie Kerkhof-Perik 

Geboren 30 april 1932 te Vriezenveen 
Overleden 1 oktober 2013 te Enschede 

Weduwe van Hennie Kerkhof 
Op 7 oktober 2013 werd zij bij haar man begraven 

op het R.K kerkhof te Losser. 

Annie is toch nog onverwacht van ons weggegaan. 
Ze was er al die jaren als een lieve, opgewekte 
vrouw, die het leven graag van de positieve kant 
bekeek. Evengoed kon ze - vanuit een sterk recht
vaardigheidsgevoel - fel worden op zaken die niet 
goed waren voor mensen. Vaker nog ondernam ze 
actie om er iets aan te doen. 
Altijd was ze er voor anderen: voor haar man Hen
nie, die haar in 1991 ontviel , voor de kinderen die ze 
samen mochten opvoeden, ook al was dat niet altijd 
makkelijk, voor de kleinkinderen, met wie ze heel 
blij was en daar graag de grote reis naar Swifterbant 
voor maakte en waar ze fijne vakanties mee heeft 
gehad. Ze was er voor haar moeder tot die overleed 
en voor haar zussen, zowel ver weg in Canada als 
dichtbij in Almelo, en voor hun familie . Vooral haar 
zus Ine heeft zorg en aandacht van Annie mogen 
meemaken. Neven en nichten kwamen graag bij 
tante Annie logeren, want daar was gezelligheid en 
daar werd je verwend. En niet te vergeten voor haar 
hond. Ze legde makkelijk contact met mensen en 
haar deur stond altijd open voor familie en vrienden . 
Door de jaren heen - in Balkbrug, Doetinchem en de 
laatste 40 jaar in Losser - was Annie daar als een 
gezellige vrouw, een goede buur of goede vriendin. 

Ze zette zich in als vrijwilliger in buurthuis, kerk en 
tot voor kort op De Wonne in Enschede en toonde 
daarmee haar groot hart voor de jeugd, de zieken of 
stervenden en de daklozen. 

Zondags was ze niet thuis . Dan was ze 'naar de 
kerk ', zoals ze tegen de hond zei . Lange tijd was 
ze ook daadwerkelijk in de kerk en daar sterk be
trokken bij de MOV-groep. De laatste jaren werd 
zondag de dag dat ze haar zus opzocht in Almelo of 
haar dochter en kleinkinderen in Swifterbant. 
Nog geen half jaar geleden moest ze horen dat het 
binnenkort zomaar ineens afgelopen zou zijn door 
een ader in haar lichaam die op knappen stond. Ze 
is doorgegaan met leven en er zijn voor anderen. 
Een bakje zuurkool met worst voor wie niet zelf kon 
koken, een bezoekje of telefoontje voor wie aan
dacht nodig had. Tot die maandag dat ze neerviel 
bij het uitlaten van haar hondje. In het ziekenhuis 
heeft ze haar laatste korte strijd gestreden en is die 
nacht na de val rustig gestorven. 
De laatste sigaret is die maandagmorgen voor de 
helft opgerookt op de asbak blijven liggen. 
Op veel plaatsen heeft Annie een lege stoel ach
tergelaten. 

Laten we bidden dat ze de rust mag vinden bij God. 
En laat haar in onze harten verder leven . 

Voor uw belangstelling en meeleven tijdens haar 
ziekte en na haar overlijden willen wij u hartelijk 
danken. 

Lucia Oldenbeuving-Kerkhof en Jans Oldenbeuving 
Kim en Stefan 


