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Ter nagedachtenis aan 

ANNA FRANCIZCA TELKER 
weduwe van ANDREAS GREVINGA 

Zij werd geboren te Ochtrup, Westfalen in 
Duitsland op 28 juni 1894, en daar Is zij ook 
opgegroeid. Vanwege het huwelijk met vader 
is zij naar Nederland gekomen, en heeft altijd 
gewoond In Hengelo ov. 
Veel te vroeg overleed vader, waardoor moeder 
lange tijd, Juist ook wegens haar ouderdom. al
leen is gebleven. Gelukkig was er een hele 
goede verstandhouding met haar kinderen, 
kleinkinderen en achterkleinkinderen. ZIJ hield 
erg veel van hen. Maar het was voor haar wel 
een heel verdriet, dat zij zo vroeg al haar 
dochtertj e moest missen, die op achtjarige 
leeftijd om het leven is gekomen. En een heel 
groot verdriet, toen haar enige zoon twee jaar 
geleden moest sterven. We wi llen b iddend ge
loven, dat zij met allen verenigd zal zijn in de 
eeuwigheid. 
Moeder zal bij ons in herinnering blijven als een 
hele vitale, levenslustige en opgewekte vrouw, 
met een sterke gezondheid, en een zeer grote 
inzet voor haar medemensen. haar medebewo
ners ook in Huize Hooghagen. ZU deed zoveel 
boodschappen voor meerderen. Èn ze had er 
plezier in anderen te helpen. Ze was het zon
netje in huis en op de gang. 
Moeder is in alle eenvoud en in alle kracht 
ook een oprechte gelovige geweest, trouw aan 
het gebed. trouw aan de Kerk, trouw aan de 
Heer. 

In de laatste dagen van haar leven brak een 
ernstige ziekte door, die haar snel verzwakte. 
Zij werd gesterkt door de H. Z iekenzalv ing. 

Het was een beetje verdrietig, dat we haar in 
de laatste week bijna niet meer konden ver· 
staan. Maar zij heeft bijna geen lijdensweg ge
kend, want heel rustig is zij overleden op 26 
oktober 1985 In het St. Gerardus Majella zie
kenhuis te Hengelo ov. Het was juist op haar 
trouwdag. 
WIJ namen afscheid van haar in de Uitvaartmis 
in de Onze Lieve Vrouwe parochie te Hengelo 
op 30 oktober 1985 en legden daarbij haar le
ven vertrouwvol In Gods handen. Daarna brach
ten we haar stoffelijk overschot naar het crema
torium te Usselo. 
Moeder en Oma. van harte bedankt voor alles 
wat U voor ons allen deed en betekende. 

En wij willen U allen hartelijk bedanken voor 
alles wat U voor Oma deed, en voor uw mee
leven, toen zij zo ziek werd en gestorven was. 

De fam ilie 




