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Een lieve en zorgzame vrouw, 
moeder en oma 

ANS DAVINA - DERKMAN 

Je blijft in ons hart 
Door wie je was en wat je zei 

Ans kwam uit een gezin van negen kinderen en 
bracht haar prille jeugd door in Denekamp. De 
opleiding tot onderwijzeres in Steenwij kerwold 
scheidde haar voor enige tijd van haar familie. 
Na haar afstuderen stond ze de eerste jaren 
aan school in Lattrop en Breklenkamp. Ans 
ontmoette Henk en hun liefde werd bezegeld 
met een huwelijk op 7 november 1951 . Tot 
grote vreugde kregen zij samen drie dochters. 
Ans werd een bakkersvrouw en samen runden 
ze een goedlopende zaak en lunchroom. De 
kinderen hielpen een handje mee. Ook oma 
Davina, die 20 jaren bij ons inwoonde, droeg 
haar steentje bij. Ans was een hardwerkende 
en zorgzame vrouw met belangstell ing voor 
iedereen. 

Maar het bloed kru ipt waar het niet gaan 
kan en Ans besloot weer in het onderwijs 
te stappen aan de Drieëenheidschool. Hier 
heeft ze vele jaren met plezier gewerkt en 
aan haar collega's heel warme contacten 
overgehouden. 
Toen zij met de zaak stopten, kwam er tijd 
vrij voor veel gezamelijke activiteiten, al dan 
niet in het plezierige gezelschap van familie 
of vrienden. Ook de gymclub kon niet gemist 
worden en bijspringen op de Scholtenhofwas 
geen enkel probleem. De laatste jaren echter, 
deed de ziekte van Parkinson haar de das om. 
Zij leverde beetje bij beetje in en dat bracht de 
nodige onrust met zich mee. In verpleeghuis 
Gereia probeerde Ans haar draa i te vinden. 
Op 4 maart, na een verblij f van ruim 1,5 jaar 
is z ij daar in alle rust en vrede ingeslapen. 

Lieverd, rust zacht en dank voor al je goede 
zorgen !! 

Henk Davina 
kinderen en kleinkinderen 


