
Met veel liefde en waardering blijven wij 
denken aan 

Annie olde Heuvel - Suthof 
weduwe van 

Jan olde Heuvel 

Annie werd geboren op 7 augustus 1936 te Losser. 
Gesterkt door het Sacrament der Zieken is zij van ons heenge
gaan op 3 juni 2009. Na de Eucharistieviering in de Gerardus 
Majella kerk te Overdinkel werd zij op 9 juni te ruste gelegd bij 
Jan, op het R.K. kerkhof aldaar. 

Als je ma zou moeten benoemen in een paar woorden, zijn 
die woorden: 

Rust, Eenvoud en Vertrouwen. 

Ma heeft haar jeugd beleefd in Losser met haar ouders, haar 
broers Johan, Henk en Nardie. Ze heeft enige tijd gewerkt in de 
textiel, bij de gezusters Bos. Ze kwam op 21 jarige leeftijd in 
contact met Pa, ze trouwden op 2 juni 1960. haar huwelijk werd 
compleet met de geboorte van Marianne, Gerhard en Ans. 
Door het werk van Jan was ze niet honkvast. Ze woonae met 
haar gezin in Hengelo aan de Drienerstraat en in Enschede aan 
de Noorderhagen. Toen in 1972 het ouderlijk huis van Jan in 
Overdinkel aan de Invalsweg 6a vrijkwam werd er verbouwd en 
gewoond. In Overdinkel was ze tot het laatst actief als pen
ningmeester bij de vrouwenvereniging. Ma kon erg genieten 
van de vakanties met haar gezin naar de Möhnesee met Bertus 
en Hermine, en in Langental met fam. Mebius. Toen Jan 
arbeidsongeschikt werd veranderde er weer veel, Jan was 
dagelijks in huis en samen hebben ze vele tripjes gemaakt. 
De kinderen werden ouder, Alwin, Saskia en Wim werden warm 

door haar onthaald. De laatste grote verbouwing werd een feit 
toen Marianne en Alwin bij hen gingen wonen en zij met Jan 
een levensloopbestendige woning op het oude adres kon 
betrekken. Ze hadden het erg naar hun zin. De kleinkinderen 
kwamen traag maar gestaag. Frolien, Mijne, Maud, Thorn, 
Merle en sinds 14 april j.l. Mart. Ze kon erg genieten van de 
aanwezigheid van haar (klein) kinderen , als ze maar niet tijdens 
een goede voetbalwedstrijd of een schaatskampioenschap 
kwamen, want dan was Ma één met haar vertouwde televisie. 
Toen Jan in 1997 ernstig ziek werd en na enige tijd van thuis
verzorging werd opgenomen in Oldenhove was dat voor Ma 
een grote slag. Temeer omdat Ma vele jaren vrijwilligster was 
geweest op Oldenhove. Na het overlijden van Jan in 1998 bleef 
Ma zoals ze was, rustig en eenvoudig. Met de hulp van ae kin
deren kon ze zich goed redden. Ze kwam in de molen van zie
kenhuisbezoeken, artsen en traumatische operaties. Ze vond 
altijd haar kinderen bereid met haar mee te gaan. Uitstapjes en 
vakanties met Nardie en later met Marietje de Vries o.a. naar 
Lourdes vond ze geweldig. De herfstvakantie werd steevast 
gevierd met Marianne, Alwin en de kinderen. Ma ging als haar 
gezondheid dat toeliet jaarlijks mee naar Kevelaer. Ma werd 
vroeg oud door haar slopende suikerziekte. Met name haar 
ogen en gehoor lieten haar in de steek. Het kerkbezoek werd 
jammerlijk minder, de kerkradio was de uitkomst die bij elke 
viering door haar huisje schalde. Op haar trouwdag (2 juni) 
werd ze thuis onwel. Ma is helaas niet meer bij kennis geweest. 
Alle hulp heeft helaas niet mogen baten. 

Ma is 3 juni, in de middag, omringd door haar geliefden, rustig 
ingeslapen. 

Ma, bedankt dat je onze Moeder. Schoonmoeder en Oma was. 
Voor uw medeleven en betrokkenheid in welke hoedanigheid 
dan ook, zijn wij u zeer erkentelijk. 

Marianne, Alwin, Frolien en Mijne 
Gerhard, Saskia, Maud en Thorn 
Ans, Wim, Merle en Mart 


