
Annie Geerdink-Damink 



t Annie Gccrdink-Damink 
Echtgenote van Herman Geerd ink 
Geboren te Oldenzaal op 6 februari 1923 
Overleden op I februari 2013 

Zwaar werden de dagen 
en lang duurde de nacht, 
hoe moeilijk is het vechten 
bij het ontbreken van de kracht. 

Een liefdevoll e vro uw, tante en 'oma ' is van ons 
heengegaan. Tante Ann ie was een warm hartig persoon 
die altijd voor iedereen klaar stond. Het vele bezoek 
dat ze tot haar laatste dag kreeg benadrukt dat nog 
eens extra. 

Ze trouwde met oom Herman waarmee ze een 
volmaakt stel vormde. Tot zijn overlijden eind 2009 
hadden ze een gelukkig huwelijk van maar li efst 
60 jaar. Tot op het laatst vulden ze elkaar perfect aan. 
Toen haar geliefde Herman op hoge leeftijd door ziekte 
wat angstig werd stond zij klaar om daar waar dat 
nodig was de helpende hand te bieden. Die eigenschap 
heeft er voor gezorgd dat ze samen meer mobie l zijn 
gebleven dan waar ze afzonderlijk toe in staat waren 
geweest. 

Verzorgen was haar tweede natuur. Zo stond ze altijd 
klaar voor haar ouders, broers, zus en schoonfam ilie. 
Op visite bij tante Annie en oom Herman stond voor 
a ll es wat je lekker vond en veel. Soms ze lfs te veel 
van het goede, wat je kon opbreken. Samen deelden 
ze een passie voor voetbal en ze genoten van hun 
vakanties in Duitsland , Oostenrijk en samen met 
haar broer en schoonzus op Ameland. 

Toen zelfstandigheid thuis voor oom Herman niet 
meer mogelijk was, gingen ze eind 2009 samen naar 
zorginstell ing De Molenkamp. In verband met het 
spoedige overlijden van oom Herman aldaar hebben 
ze er helaas weinig samen van kunnen genieten. Voor 
tante Annie betekende dit echter wel dat ze in goede 
handen was en ze genoot zichtbaar van alle mensen 
om haar heen. Hoewel het bij haar li chamelijk ook 
langzaam slechter ging, was ze nog altijd helder van 
geest en onverminderd zelfstandig. Op het laatst 
hebben we dan ook met compassie moeten aanzien 
hoe moedig ze heeft gestreden om de verpleging zo 
min mogelijk tot last te zijn . 

Dankbaar zijn wij dat veel leed haar bespaard is 
gebleven en op 6 februari 2013, haar 90ste verjaardag, 
hebben wij afsche id van haar genomen. 

De familie dankt u voor uw blijken van deelneming. 


