


In dankbaarheid blijven wij denken aan 

Anny Hoek - Evers 
sinds 21 februari 2007 weduwe van Bernard Hoek 

Na de gezongen uitvaartviering op 7 november 2014 in de parochiekerk van 
de H Pancratius te Geesteren (Ov.), hebben wij haar te ruste gelegd 

op het parochiële kerkhof aldaar. 

Op 23 juni 1927 is Anny geboren te Hezingen. Op 21 november 1953 trouwde zij met 
,. Bernard Hoek en samen betrokken ze hun nieuwe huis aan de Vriezenveenseweg te 

Geesteren. Hun huwelijk werd gezegend met vier dochters en twee zoons. 
Het was, gelijk in nagenoeg alle gezinnen in die tijd, hard werken voor beide ouders. 
Bernard werkte in ploegendienst in Almelo en Anny had de eerste zorg voor haar ge
zin. Samen waren ze, voor een welkome aanvulling van het dagelijkse brood, immer 
druk met de grote moestuin, de kippen, konijnen en de varkens. 
Haar open blik en de buitengewone interesse in de dingen die in haar nabijheid, maar 
ook elders in de wereld gebeurden, waren de drijfveer om haar kinderen vooral ook 
geestelijke bagage mee te geven. Zij was helder van geest en op de hoogte van alle 
actualiteiten. Ze was spraakzaam, maar evenzeer bedachtzaam en stond open voor 
andere meningen. Met ongekende energie en vooral met veel liefde heeft zij zich voor 
haar gezin gegeven. 
Na het uitvliegen van haar kinderen bleef zij geïnteresseerd in het wel en wee van haar 
kinderen, klein- en inmiddels zeven achterkleinkinderen. De vele uitstapjes met hen 
naar onder andere Terschelling bleven voor haar telkens een feest. 
Toen Bernard met pensioen thuis kwam, begonnen Anny en Bernard aan een nieuwe 
fase in hun leven. Met hun ' DAF ', maar ook op de fiets en wandelend trokken zij 
door de omgeving steeds op zoek en vooral genietend van al het moois in de natuur. 
's Avonds op tijd weer terug, want de postduiven en kanaries mocht het aan niets 

ontbreken. Vooral het wel en wee van de postduivenvereniging "De Gevleugelde Tuk
kers" lag haar na aan het hart. Ook na het overlijden van Bernard bleef zij als graag 
geziene gast trouw de feestavonden en tentoonstellingen bezoeken. 
Met haar positieve levenshouding, een diep geworteld geloof en haar motto 'een 
gezonde geest in een gezond lichaam' trotseerde zij de tegenslagen in haar leven. 
Het overlijden van haar man in 2007 en haar dochter twee maanden geleden sloegen 
diepe wonden in haar ziel , maar dat verdriet deelde ze door ook steeds te wijzen op 
haar dankbaarheid dat zij vele mooie dingen met beiden deelde. 
Ondanks haar aflatende gezondheid bleef Anny een vitale vrouw van geest. Ze onderging 
allerlei onderzoeken met de hoop op verbetering. Het leven was haar lief en bood 
voor haar nog volop perspectief. Ze genoot van de kleinste dingen en deelde alles 
met haar naasten. Haar levenswijsheid, haar praktische vaardigheden en vooral haar 
onaflatende zorg en liefde zullen node door hen worden gemist. 
Anny was een markante vrouw: trouw lid van de bieb, verslond wekelijks meerdere 
boeken, spelde tijdschriften en kranten. Ook kruiswoordpuzzels vormden voor haar 
geen probleem. Daarnaast was zij een trouw supporter van Stevo en volgde alle sport 
op de tv. 
Ze was een trouwe kerkgangster en had elke zondagmorgen een vaste plek in de kerk. 
Twee dagen voor haar overlijden op 4 november 2014 maakte ze samen met haar 
familie op Allerzielen de volledige dienst in de kerk en op het kerkhof bij het graf van 
haar Bernard mee.Niemand heeft toen kunnen bevroeden dat zij binnen een week het 
graf met haar man definitief zou gaan delen. 

Wij danken u voor uw medeleven. 

Geesteren (Ov.), november 2014 
Vriezenveenseweg 64 
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