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Ter dankbare herl nnerlng aan 

ANNIE VASTERINK 
echtgenote van JOHAN ZWERINK 

Zij werd op 24 jul i 1916 in Hasselo bij Deur
ningen geboren. Gesterkt door het Sacrament 
der Zieken overleed ze te Hengelo Ov op 
8 december 1989 In haar huis, waar ze ruim 
41 jaar lang met haar man Johan had gewoond. 
Op 12 december vond In de O. L. Vrouwekerk 
haar uitvaart plaats, waarna ze d icht bij haar 
huis te rusten werd gelegd op het r . k. kerkhof 

te Hengelo Ov. 

Nu Annie haar levensweg heeft volbracht, 
denken we vol dankbaarheid terug aan al les 
wat ze voor haar man en voor de mensen In 
haar fami l ie, buurt en kennissenkring heeft 
betekend. Ze had graag mensen om zich heen. 
Ze kon ook met iedereen goed overweg en 
knoopte gemakkelijk een gesprek met anderen 
aan. Zelf ging ze niet vaak uit, maar bij haar 
stond de deur altijd voor iedereen open en 
a ltijd stond de koffie klaar . 

Ze was gek met dieren. Vooral de hond was 
haar l ievel ing. Het sneed haar door de ziel als 
ze haar hond af moest staan, zoals een paar 
maanden voor haar dood nog met Katja gebeur
de die haar In de ziekte zo trouw nabU was. 
Ze hield ook van de bloemen in de tuin en 
van de natuur. 

Ze genoot altijd een goede gezondheid tot 
twee jaar voor haar dood. Toen overviel haar 
een ongeneeslij ke kwaal die haar langzaam 
maar zeker naar haar einde bracht. In die 
moei lijke tijd was haar man Johan haar steun 
en toeverl2at, die dag en nacht voor haar k laar 
stond. Ze was hem daarvoor erg dankbaar en 
blij dat ze dankzij zijn goede zorgen thu is kon 
sterven. 

Rustig en in vrede is ze haar dood tegemoet 
gegaan. Ze geloofde op een eenvoudige en 
eerlijke manier in God en gaf haar leven In 
zun handen. 

Annie, leef in vrede bij God. Denk aan Johan 
en aan ons al len. 

Uw belangstel ling tijdens de ziekte en na het 
hf'engaan van mijn lieve vrouw is voor ons 
een grote steun geweest. Ik dank u daarvoor 
van harte. 

Johan Zwerink 

Hengelo Ov. december 1989 




