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Ter herinnering aan 
Annie Heerink - Oude Elferink 

Annie werd geboren op 2 juni 1925 in 
Denekamp. Ze groeide op als oudste dochter 
in een gezin van 7 kinderen. Na haar 
schooltijd heeft ze jaren in de huishouding 
gewerkt bij familie Blokhuis in Denekamp. 

Enige tijd later leerde ze Johan kennen. Zij 
trouwden in 1951, waarna ze in Emmeloord 
gingen wonen aan de Nagelerweg. Hier 
werden alle 8 kinderen geboren. Het was een 
druk en gezellig bestaan in een klein huis. 
Annie was als huisvrouw en moeder de spil 
van het gezin. In 196 7 ging een droom in 
vervulling toen zij verhuisden naar de 
boerderij aan de Luttelgeesterweg bij 
Marknesse. Hier hadden zij een grote 
moestuin en hun eigen kleine veestapel. 
Ze genoten er beiden intens van. 
In 1983, toen bijna alle kinderen uitgevlogen 
waren, zijn Annie en Johan in het dorp gaan 
wonen. Toen hadden ze meer tijd voor 
hobby's zoals aquajoggen, fietsen, Engelse les 
en reizen o.a. naar haar zwager in Canada. 

In deze periode genoot ze ook enorm van de 
kleinkinderen, die zich snel achter elkaar 
aandienden. De laatste jaren liet haar 
gezondheid haar steeds meer in de steek. 
Annie had er moeite mee om haar 
verzorgende taken uit handen te geven. 

Vanaf 2008 heeft Annie samen met Johan 
gewoond in verpleeghuis de Talma Hof in 
Emmerloord. Ze waren dankbaar voor de 
goede verzorging aldaar. Het dagelijkse 
bezoek van familie en vrienden werd zeer 
gewaardeerd. 
Annie was zo tevreden over het leven dat 
achter haar lag, dat zij niet opzag tegen het 
naderende einde. 

Temidden van Johan en haar kinderen is zij 
rustig ingeslapen op maandagavond 
4 oktober 2010. 

Wij geven haar een plekje in ons hart, waar ze 
voor altijd bij ons zal zijn. 

Johan Heerink, 
kinderen en kleinkinderen 

Bedankt dat jullie er waren. 


