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In dankbare herinnering aan 

Anna Margaretha Hemel-Enninga 

Dochter van Berend Henderikus Enninga 
en Maria Adelheid Angela Greve, 

geboren 9 september 1947 te Klazienaveen, 
gemeente Emmen. 

-'· Als oudste en enige meisje uit een gezin van 
vader, moeder en drie broers groeide Gré op 
aan de Derksweg en later aan de Dordsedijk te 
Klazienaveen. Ze ging als kind op haar groene 
fietsje naar school. Ze was een voorbeeldige 
leerling en vond het fijn om te leren. Na de 
lagere school ging ze naar de huishoudschool 
'Tabitha' te Klazienaveen. Daarna ging ze naar 
Emmen naar de Iemshuuv en slaagde cum 
laude. In de avonduren ging ze naar de 
Handelsavondschool en werkte ze in een 
modezaak in Emmen als costumière, later in de 
in- en verkoop van kleding en hield ze de 
administratie van de zaak bij. 

h11967 ontmoette ze haar man, Johan. 
Ze trouwden op 19 mei 1972. Ze woonden 
eerst in Klazienaveen en zijn daarna in Erica 
gaan wonen. Hier werden hun twee zonen 
geboren: Ronald op 1 februari 1974 en Norbert 
op 18 augustus 1975. Ze maakte jarenlang alle 

kleding zelf voor haar geliefde kinderen. Haar 
kinderen en later haar kleinkinderen Iker, Noë, 
Darius en Dane waren haar zeer dierbaar. 
Ze was erg trots op haar man, kinderen en 
kleinkinderen. 

Gré had veel hobby's. Ze hield erg van 
genealogie. Samen met Johan en andere 
familieleden maakte ze een viertal boeken over 
de beide families. Ook een prachtig boekwerk 
van haar neven en nichten was een groot 
succes. Daarnaast was ze een lenige gymnaste 
en tenniste ze jarenlang ook fanatiek met haar 
vriendinnengroep. Bloemschikken in een 
werkgroep van de kerk was echt iets voor Gré. 
Ze kon zichtbaar genieten van alle 
bloemenpracht. Ze vond veel voldoening en 
rust in het werken in de tuin, die ze piekfijn 
verzorgde. In de natuur was ze in haar 
element. Samen met Johan heeft ze ook het 
plan gemaakt voor de realisatie van een Maria 
kapel bij de R.K. kerk te Erica. 

Op 19 mei jl. waren Gré en Johan 45 jaar 
getrouwd. Ze genoot van de aandacht en ze 
maakte er met kinderen en kleinkinderen een 
fijne dag van. We hebben afscheid moeten 
nemen van. een liefdevolle en sterke vrouw, 
een zorgzame moeder en een lieve oma. 

Verbonden door liefde, lieve Gré. 
Dat ze mag rusten in vrede. 


