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In dankbaarheld gedenken wij 

Engelina Annink-Assen 
weduwe van Johannes Antonius Annink 

Moeder werd kerstmis 1916 geboren 1n Erica en 
overleed op 29 apnl 2002 in het Verpleeg
centrum Twente-Oost in Losser De Requiem
mis was op zaterdag 4 mei d .a.v. in de Kerk van 
S1mon en Judas te Ootmarsum. waarna wij 
afscheid van haar namen 1n het crematorium te 
Usselo. 
De olijfboom was moeders hevelingsboom. Bijna 
geen boom IS schoner 10 ZIJn verweerde ouder
dom. Haar knoestige gnlllge takken laten ZJen 
hoe zwaar het leven kan ZIJn. Op schrale bodem 
nog groeit en bloeit ze. Zij blijft ons haar vruch
ten schenken. Haar blaadJeS trotseren de hitte 
en z1jn voor ons een teken van nieuw leven en 
van vrede. 
Moederwerd in Drente geboren, een streek waar 
ze haar leven lang aan gehecht bleef. Als kleuter 
moest ze er weg omdat haar moeder overleed. 
Zo leerde ZJj al vroeg omgaan met PIJn en ver
dnet. Oom en tante in Doetinchem voedden haar 
op. Moeder trouwde vader 'n de oorlogsJaren. Ze 
hadden samen een gelukk1g huweliJk, dat mede 
gedragen werd door haar kracht om tolerant te 
z1jn en evenwicht te bewaren. Ze woonden op 
vele plaatsen en tot op late leeftijd maakte moe
der met vader vele re1zen. De bosnjke natuur. 
maar ook de zee trokken haar Ze genoot van de 
kleuren der bloemen. de geuren der aarde. het 

ru1sen der wind en ook van de stilte. 
Ondanks zware bevallingen kreeg moeder acht 
k1nderen van wie de tweede vroeg overleed tot 
haar grote verdnet. Ze loodste haar gez1n door 
de moeilijke Jaren na de oorlog. zonder haar vro
'iJkheld te verliezen. Moeders grootste kracht lag 
in haar inlevingsvermogen. Door haar sociale 
kracht kon zij zich altijd bescheiden op de ach
tergrond plaatsen Kon zij ook vrede tussen 
mensen bewaren En vrede was haar hoogste 
goed. Ook de verzorgsters van het Verpleeg
centrum roemden haar aanpassingsvemnogen 
en vnendelijkhe1d. In de laatste 10 Jaar van haar 
leven lieten geheugen en taalvermogen haar in 
de steek. Dit bemoe1lijkte de communicat1e. 
Desondanks genoot moeder vaak intens van elk 
bezoek dat ze kreeg. 
Samen met vader heeft moeder ons de kans 
gegeven onszelf te ontplooien. Ze leerde ons dat 
kenn1s je de macht geeft om de situatie van 
jezelf en van anderen te verbeteren. Moeder was 
een sterke vrouw. 

VriJWilligers en personeel van het Verpleeg
centrum Twente-Oost danken wij voor de goede 
verzorging. Wij danken ook familieleden. vrien
den en kenmssen van moeder, die tijdens haar 
leven voor Uen zo belangrijk waren. 

Gedenk haar 1n uw gebeden! 

Kinderen. kle1n- en achterkleinkinderen 


