
Al heel jong kwam God mij vragen, 
of ik Hem wilde helpen het kruis te dragen. 
Naar vermogen heb ik dit proberen te doen. 
Maar nu God mij roept en thuis verwacht, 
ben ik ook blij mét Hem te kunnen zeggen: 

"Het is volbracht!" 
Annie 

Dankbare herinnering aan 

Annie ten Vergert 

Geboren te Lonneker op 
18 september 1922. Sinds 24 oktober 1968 

echtgenote van Hans Ollegott. 

Omringd door al haar dierbaren In de vrede van 
Christus overleden in 't Kleyne Vaart te Enschede 
op 10 september 1998. 
Met een plechtige Eucharistieviering in de kapel 
van 't Dr. Ariënstehuis hebben we op 15 september 
afscheid van haar genomen. 

Annie was een geestelijk sterke vrouw. Vanaf haar 
eerste levensjaren lichamelijk zwaar gehandicapt 
was het aldoor haar streven een normaal leven te 
leiden: ze ging naar school, naar het werk, ging uit 
met broers en zussen en trad later ook in het 
huwelijk met Hans, die zij via de invaliden-sport· 
vereniging had leren kennen. Samen deelden zij 
lief en leed: 30 Jaar lang. Genoten heelt ze van de 
vreugden van het leven: van de reisjes met het 
Rode Kruis, van de ziekenretraites in Zenderen 

en vooral van haar bedevaarten naar Maria's hei
ligdom in Lourdes. 
Annie was iemand, die enerzijds niet schroomde 
om voor haar mening uit te komen, maar die tege
lijk als een magneet mensen aantrok door de 
wijze, waarop zij anderen wist te bemoedigen en 
zelf met haar steeds ernstiger wordende handi· 
caps wist om te gaan. Na het overlijden van haar 
ouders was de woning van Annie en Hans in 
't Ariënstehuis de centrale plaats van samenkomst 
voor broers en zussen, neefs en nichtjes. Van ieder 
van hen heelt ze gedurende lange jaren veel steun 
ondervonden. En van de vele trouwe vrienden, die 
haar bezochten. Aan ieder van hen heeft zij tege· 
lijk ook veel mee gegeven door haar doorzettings
vermogen en levensmoed. Terwijl ze haar laatste 
vijf levensjaren voortdurend aan het bed gekluis· 
terd was, bleef ze toch nog vol belangstelling voor 
anderen. Haar grote inspiratiebron was haar rots· 
vast geloof. Haar kracht vond ze bij Christus in de 
Eucharistie en in haar vertrouwen op Maria. Toen 
ze kort voor haar dood voor het laatst de H.H. 
Sacramenten ontvangen had en van iedereen 
afscheid nam, kon ze fluisterend nog zeggen: "Nu 
ben ik heel blij en gelukkig!" Mét Christus dronk zij 
de lijdensbeker ten einde toe. Mét Maria mag zlJ nu 
delen in Zijn heerlijkheid! Lieve Annie: wees nu 
voor ieder van ons een voorspraak! 

Uit dankbaarheid voor uw zorg en meeleven en ter 
gedachtenis aan Annie. 

Hans Ollegott en familie 




