
Een moeder sterft altijd te vroeg. 
al wordt ze nog zo oud. 

Je bidt dat God haar sparen zal, 
omdat je van haar houdt. 

Maar als de jaren knellen gaan 
zij ziek wordt, moe en oud. ' 

Bid je dat God haar halen zal, 
omdat je van haar houdt. 

Een liefdevolle en dankbare 
herinnering aan 

Annie Tanke · Eshuis 
weduwe van Frans Tanke 

Annie werd geboren op 28 juli 1929 te Oldenzaal. Na een 
leven vol liefde en zorg voor velen hebben is ze, voor
zien van het H. Sacrament der Zieken, overleden op 9 
november 2002. We hadden haar voor het laatst in ons 
midden tijdens de Eucharistieviering ten afscheid in de 
Antoniuskerk te Oldenzaal op donderdag 14 november 
waarna we haar lichaam te rusten hebben gelegd bi] 
haar man op de begraafplaats. 

We mogen Annie herinneren als een lieve en zorgzame 
vrouw. Niets was haar te veel en altijd stond ze klaar 
voor mensen die haar hulp nodig hadden. 
Met haar 2 zussen had ze een hechte band , die tot het 
laatste toe bleef bestaan. 

Na haar huwelijk met Frans Tanke keerde ze terug naar 
haar ouderlijk huis aan de rand van Oldenzaal. Daar 
hebben ze hun gezin opgebouwd. Drie kinderen werden 
geboren: Martin, Jos en Monique. Altijd heeft ze voor hen 
Klaar gestaan ze volgde hen met haar zorg en belang
stelling . 
Aan het werk in en om het huis had ze een dagtaak. 
D.aarnaast stond ze ook nog klaar voor haar moeder die 
bij hen woonde . Een hele verantwoordelijkheid die ze 
als vanzelfsprekend op zich nam. 

Samen met haar man genoot ze van het leven en ze 
gingen er vaak samen op uit. Groot was dan ook de klap 
toen ze hem 8 jaar geleden moest loslaten. Alleen moest 
ze nu verder, maar ze wist de draad van het leven weer 
op te pakken. Ze ging met haar kinderen naar cross
wedstnjden, ze zette zich in voor de manege en maakte 
pakketjes voor mensen in Oostbloklanden. Bovendien 
kon ze genieten van de sport op televisie of een mooi 
Duits muziekprogramma. Zo gaf ze haàr leven een 
nieuwe invulling. 

Ruim 4 jaar geleden kreeg ze te horen dat ze een ern
stige ziekte had. Er was wel mee te leven, maar lang
zaam en zeker namen haar krachten af. Ze stelde al haar 
hoop en vertrouwen op Maria, de moeder van Jezus. 
Een rotsvast en sterk geloof. Telkens leefde ze toe naar 
hoogtepunten in het leven. 4 weken geleden nog werd 
ze oma van haar kleinzoon Tijs. Helaas heeft ze daar 
maar heel kort van mogen genieten. 

Haar gezond.heid ging snel achteruit. Afgelopen zaterdag 
waren we bij haar voor het Sacrament der Zieken en 
heel .kort daarna is ze overleden. Wij blijven achter in 
verdriet maar worden getroost door de vele mooie herin
neringen aan haar leven. 

Mama bedankt voor alles. 
We hopen dat je nu rust gevonden hebt bij Maria, 

de Moeder van Jezus, en ook Jouw Moeder. 

Voor al uw blijken van meeleven en aandacht tijdens de 
ziekte en na het overlijden van onze moeder en oma 
willen we u heel hartelijk bedanken . Het betekende veel 
voor ons te weten dat we niet alleen staan in ons ver
driet. 

Martin en Mirjam 
Jos 
Monique en Roy 
Tijs 


