
Herinner mij, maar niet in sombere dagen. 
Herinner mij in de stralende zon. 
Hoe ik was toen ik alles nog kon. 

t 
Dankbare herinnering aan 

Annie Tankink - Roelvink 

* 4 september 1929 t 1 oktober 2001 

Moeder werd geboren te Hengelo (Gld.) 
in de buurtschap Varssel. Zij was de 
oudste in een gezin met negen kinderen. 
Op 8 september 1953 trouwde zij met 
Hendrik Tankink. Dit hield in dat zij op 
vaders oudershuis kwam te wonen en 
zodoende ook de zorg voor haar bejaar
de schoonouders op zich nam. 
"Een sterke vrouw, wie zal haar vin
den?" Deze woorden uit de Schrift zijn 
zeker ook op moeder van toepassing. 
Zij heeft een zeer werkzaam leven gehad. 
Naast haar gezin met zeven kinderen 
verzorgde zij ook land en vee als vader 
overdag naar zijn werk was. Met respect 
en bewondering zien wij hierop terug en 
vragen ons af hoe ze het allemaal heeft 
gered. 

Ook was er als "oudershuis" veel aan
loop van familie die zij ook steeds gast
vrij ontving. Bij dit alles werd zij door de 
jaren heen als vanzelfsprekend de spil 
van het gezin waar alles om draaide. 
Wat zij steeds voorop stelde was een 
onderlinge goede harmonie, een leef
sfeer waarin ieder zich kon vinden. 
Vaders plotselinge overlijden in 1989 
was een grote schok voor haar die diep 
in haar leven heeft ingegrepen. Zij had 
echter nog veel om voor verder te gaan: 
de kleinkinderen die geregeld bij haar 
binnenliepen en waarmee ze allerlei 
spelletjes deed. 
Ook de jaarlijkse familiedag was heel 
belangrijk voor haar. 
In latere jaren toen er wat meer vrije tijd 
kwam, kreeg ook het verenigingsleven 
haar aandacht. Zij was bij de gymnas
tiekvereniging, bij de K.P.O. en de K.B.O. 
Zondags ging ze graag voetbal kijken, 
maakte een ritje met de auto of stapte 
op de fiets. In de winter was er de kaart
club, in de zomer de bloementuin waar 
zij veel van genoot. 
En ook de buurt "de Buffelshoek", een 
hechte gemeenschap, waarin zij zich zo 
helemaal thuis voelde. 


