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Ter herinnering aan 

Annie Tellman - Oude Alink 

Oldenzaal 
* 7 juni 1916 

sinds 1994 weduwe van 

Johan Tellman 

De Lutte 
t 25 november 2007 

Wij hebben haar voor het laatst in ons midden 
gehad tijdens de uitvaartplechtigheid op donderdag 
29 november. Hierna hebben wij haar ter ruste gelegd 
bij haar man op het R.K. kerkhof in De Lutte. 

Ma werd geboren in Oldenzaal als oudste van een 
groot gezin. Op 2 oktober 1946 trouwde ze met 
Johan Tellman en verhuisde ze naar de Hanhofweg 
te De Lutte. Binnen een aantal jaren werd hun 
gezin verblijd met een tweetal dochters, helaas 
overleden beide dochters vrij snel achter elkaar op 
vrij jeugdige leeftijd. Wat een bijna onoverkomelijk 
verlies was voor zowel Pa als Ma. Gelukkig werd 
het gezin daarna nog uitgebreid met een tweetal 
dochters en een zoon. Door het vroege verlies van 
de eerste kinderen was ze uiterst zorgzaam voor 
haar kinderen. Naast haar gezin had ze ook nog tijd 
voor de gemeenschap in De Lutte, zo was ze 23 jaar 

lang voorzitster van de Boerinnenbond, de latere 
KPO. In die jaren was iedereen hartelijk welkom aan 
de Hanhofweg en was het vaak lang gezellig. Van 
haar kleinkinderen heeft ze intens genoten, dagelijks 
was ze voor hen in de weer. Het was haar lust en 
leven om de kleinkinderen steeds maar weer te 
verrassen met nieuwe, door haar gemaakte kleding. 
De ziekte en het overlijden van haar man was een 
enorme domper en een ommekeer in haar leven. Ze 
had zich er zo op verheugd om tezamen met hem, 
nog lang te kunnen genieten van een groot aantal 
rustige zorgvrije jaren. Haar vrolijkheid was daardoor 
grotendeels verdwenen en haar gastvrijheid werd 
minder. Haar kleinkinderen waren alles voor haar, 
zeker in het geval toen er kleinkinderen aan de 
Hanhofweg werden geboren. De laatste jaren 
ging haar gezondheid hard achter uit en werd het 
leven een last voor haar, vaak verzuchte ze: ''was 
ik maar bij Johan". Wij zullen haar missen, maar 
zijn dankbaar dat haar verder lijden is bespaard 
en dat ze in vertrouwde omgeving van ons is heen 
gegaan. 
Onze speciale dank gaat uit naar het verplegende 
personeel van Thuiszorg Carint. 

Voor uw medeleven en uw aanwezigheid willen wij 
u hartelijk danken. 

Kinderen en kleinkinderen 
Truus Tellman 
De Lutte 


