
Dankbare hennnenng aan 

Anna Maria Pollemans 
weduwe van Bernardus Hendrikus ten Stink 

Zij werd geboren in Oude Tonge op 23 augustus 1907 
en overleed te Oldenzaal op 13 maart 1995 na te zijn 
V()()(Zien van het Sacrament van de Ziekenzalving. 
Op 16 maart d.a v. is voor haar de gezongen Uitvaart
dienst gehouden in de kerk van de H. !Xieëenheid. 
Daarna hebben we haar lichaam ter ruste gelegd op 
de begraafplaats te Oldenzaal. 

Anna ten Brink-Pollemans was 'n markante en ener
gieke persoonlijkheid, doortastend en begiftigd met veel 
wilskracht en doorzettingsvermogen. Zij imponeerde en 
had iets dwingends over ZJch. Zij zei altijd e9'1ijk haar 
mef'llllg en nam geen blad voor de mond. Deze bijzon
dere eigenschappen zijn haar als verpleegkundige en 
later als wijkverpleegster bij de uitoefening van haar taak 
goed van pas gekomen. 
Zij heeft 'n heel gelukkig huwelijksleven gehad van ruim 
veertig jaren met Bernard ten Brink. Zijn dood op 
28 september 1980 betekende dan ook een zwaar ver
lies voor haar en zij is hem altijd blijven missen. Haar 
grote liefde ging uit naar haar zoon en diens echtge
note en naar haar twee kleinkinderen Sandra en Peter 

Z~ leefde intens met hen mee en ook het we en wee 
van haar overige fanulie!eden ging haar zeer ter harte. 
Zij was 'n diepgelovige vrouw, die veel nadacht over 
leven en dood, de zin van ons aardse bestaan en het 
hiernamaals. 
Zij heeft in haar lange leven veel te kampen gehad met 
ziekten en kwalen en zij moest menigmaal opgenomen 
worden in het ziekenhuis voor het ondergaan van ope
raties en andere medische behandefingen. Maar ZIJ gaf 
de moed nooit op en vocht tegen haar kwalen. 
Maar tenslotte konden de dokters mets meer doen om 
haar te genezen en zo kwam zij onverrichter zake te
rug uit het ziekenhuis naar haar kamer in het verzor
gingshuis 'de Molenkamp'. waar zij ruim twaalf jaar ge
woond heeft. Zij was moe gestreden en kwam tot rust 
en overgave. Zij wist en aanvaardde dat haar levens
einde nabij was. In het b1JZijn van haar kinderen is zij 
rusbg voorgoed ingeslapen. 
Wij gedenken haar met eerbied en genegenhe.d en bid
den, dat God haar moge opnemen in Zijn heerlijkheid. 

Voor uw medeleven tijdens de ziekte en na het overlij
den van onze moeder en oma danken wij u hartelijk. 

Kinderen en kleinkinderen 


