


Positief betrokken 
Attent en kwiek 

Vooral ook moedig 
Wann en energiek 

In liefdevolle herinnering aan 

Ank Wagenvoort - Tijkotte 
* 21-7-1948 t 28-12-2009 

Ank is op 21 juli 1948 geboren op De Nijenhaer te 
Beuningen. Ze was de oudste van de meisjes van een gezin 
van 1 O kinderen. 
Ze heeft een fijne jeugd gehad op de boerderij en werkte 
als jong meisje hard mee voor het gezin. Was al snel 
verantwoordelijk voor anderen. 
Na de middelbare school begon ze met de studie tot 
A-verpleegkundige, in het ziekenhuis te Oldenzaal. 
Aansluitend deed ze de kraamaantekening. Hiervan heeft 
ze echt genoten, zat goed op haar plek, had ziekte- inzicht, 
mensenkennis en was erg praktisch. 
In 1967 leerde ze Henk kennen. Ze trouwden in 1971 en 
gingen wonen in Weerselo. In maart 1974 werd Annemiek 
geboren. 
De stap in 1975 om naar Groningen te verhuizen, waar 
Henk aan de ALO ging studeren, was groot voor haar, 
maar ze heeft zich hier heel gelukkig gevoeld en veel 
warme contacten opgebouwd. Tom werd in februari 1977 in 
Groningen geboren. Ze genoot ervan met de kinderen op 
te trekken. 
In augustus 1979 weer terug naar Weerselo. Waar ze 
altijd met veel plezier gewoond heeft. Ze heeft veel 
vrijwilligerswerk verricht wat haar echt voldoening gaf. Ook 
ondersteunde ze Henk bij zijn vele werkzaamheden. 
Ze ging werken in de wijk, voor het Wit Gele Kruis , 

tegenwoordig Carint, ze genoot van dit werk. Vanaf 
1988 werkte ze bij de GGD en volgde hiernaast de 
opleiding Maatschappelijke gezondheidszorg. Vervolgens 
specialiseerde ze zich tot jeugdverpleegkundige in Leiden. 
Na enkele jaren deed zich de mogelijkheid voor weer 
enkele uren bij Carin! te werken. Met veel plezier deed ze 
de bureaus en huisbezoeken, vond het belangrijk vooral 
ouders veel vertrouwen te geven. 
Ze wist veel van kinderen en zag er naar uit op haar eerste 
kleinkind te mogen passen. 
Helaas trof haar 9 augustus 2006 in Hinterzarten een 
zware hersenbloeding, zodat deze droom niet meer uit 
kwam . Toch kon ze nog veel van Meike genieten. Velen 
denken dat ze zonder de komst van haar het niet overleefd 
had. Gelukkig heeft ze ook de lieve lach van Pien nog 
mogen mee maken. 
Ze hield in haar leven van spontane uitjes naar familie 
en vrienden. Het sporten vond ze heerlijk. In de zomer 
wandelen, fietsen en tennissen. In de winter voegde ze 
het schaatsen en soms skiën erbij . Verder genoot ze erg 
van de vakanties. Vele wandelingen hebben we samen 
gemaakt in de natuur. 

Ank, voor mij was je de echtgenote, wat heb je veel 
gegeven, in jouw nabijheid heb ik me altijd sterk gevoeld. 

Zeer veel respect voor zoveel kwaliteiten, warmte en 
persoonlijkheid. Ank bedankt! 

Mam we danken je voor de steun, kracht en liefde die we 
van je kregen. Je bent een groot voorbeeld voor ons! 

Veel liefs Henk 
Annemiek en Tjerk, Meike, Pien 
Tom en An 

Wij willen u hartelijk danken voor uw steun tijdens de ziekte en 
overlijden van Ank. Het doet ons goed dat zo velen met haar 
verbonden zijn geweest. 


