
t In dankbare gedachtenis aan 

Annie Tanke · Wender 
weduwe van Jan Tanke 

Ze werd geboren op 13 januari 1926 te Sint lsidorushoeve 
(gemeente Ambt Delden). 
Ze overleed op 4 december 2001 te Hengelo. Na de uitvaart
viering in Deurningen hebben we haar bij pa te ruste gelegd 
op het parochieel kerl(hof te Deurningen op 8 december 2001. 

Ma is opgegroeid als oudste dochter uit een gezin van acht 
kinderen op de boerderij . Al jong hielp ze mee op de boerderij. 
Later werkte ze elders mee in de huishouding en ging kleren 
verstellen. 
Ze was een hele gelovige vrouw en volgde het kerkelijk leven 
trouw. Meerdere keren bezocht ze met haar moeder de proces
sie in Kevelear. 
Op haar veertigste trouwde ze met Jan Tanke, die boer was in 
Hasselo 
In hun gezin werden ze verrast met de geboorte van een twee
ling: de beide dochters Ans en Rita. Hun verzorging en het werk 
op de boerderij bracht voor ma een druk leven mee. 
Ze heeft zich er geweldig VOO< ingezet en met Pa en de kinde
ren een goed leven gehad. 
Een angstige periode kwam toen Pa een hartaanval kreeg in 
1976. 
Ze had meer zorg voor Pa. De boerderij kon moeilijk voortgezet 
worden, ook al omdat de woningbouw in de Hasseler-es steeds 
meer landbouwgrond opslokte. 
Ze bouwden een nieuw huis aan de Vossenbeltweg en de 
dochters vonden langzamerhand een eigen woonplek. Rita 
met Frank in Weerselo en Ans en Franc bij het oude~ijk huis. 

Toen Pa in 1995 was gestorven had ma veel verdriel Ze miste 
haar man erg en in stilte heeft ze veel verdragen. 
De kleinkinderen werden een welkome afwisseling voor haar. 
Oppassen en speelgoed opruimen werd haar dagelijks werk. 
Tussendoor ging ze dikwijls even naar de Mariakapel om een 
kaarsje te branden en naar het graf van Pa. 
Ondanks haar grote verlies was ma tevreden met haar leven. 
Toch veranderde er opnieuw veel rond haar huis omdat er 
nieuwe woningbouwplannen kwamen. Ze vertrouwde hierbij 
op haar naasten. 
Geheet onverwacht kreeg ma een hersenbloeding. Ze ont
ving in het ziekenhuis bewust de Ziekenzegen en vertrouwde 
haar leven aan God toe. Heel rustig is ze gestorven. 
Haar nu zo plotseling te moeten missen is een groot verdriet, 
we hadden haar nog zo graag de nieuwe tuin laten zien. 
Toch zijn we heel dankbaar voor haar 75 goede jaren en dat 
haar verder lijden bespaard is gebleven. 

Er zijn geen woorden voor iemand van wie je weet 
zij redt het niet 

Die blik. die stilte, dat deed vaak zeer. De ma 
van vroeger was je niet meer. 

We konden niet meer met je praten. beetje bij beelje 
moesten we je verlaten. 

We streelden haar wang. we sloten haar ogen. 
Ueve ma, rust zacht, we weten 

dal er Iemand op je wacht. ' 

leder die met ons heeft meegeleefd rond het onverwachte 
overlijden van onze goede ma en lieve oma willen we graag 
heel hartelijk bedanken. 

Ans en Franc, Rita en Frank 
en kleinkinderen. 




