


In dankbare herinnering aan 

Johanna Gerharda Josephina 
Snellink-Olde Hartman 

"Annie" 

weduwe van G.W. Snellink 
levenspartner van H.J. Elferink 

Moeder is geboren op 1 maart 1920 in Losser 
en zij is, na een langdurige ziekte, 

overleden op 8 maart 2007 in Enschede. 

Ze kwam uit een gezin met 9 kinderen en moest 
al vroeg in haar leven werken om in moeilijke tij
den haar steentje bij te dragen aan het gezin, dat 
het niet breed had. 

Na jaren in de confectie gewerkt te hebben 
trouwde zij in 1948 met Gerrit Snellink. Na ruim 
tien gelukkige jaren , waarin de kinderen Gerrit, 
Paul , en de tweeling Jos en Ernie geboren wer
den, overleed plotseling haar man, slechts 39 
jaar oud, en moest zij alleen verder met haar nog 
kleine kinderen. Haar wachtte de zware taak hen 
groot te krijgen. Ze was een moeder en soms 
vader tegelijk en was altijd druk met de zorg voor 
de kinderen. Veel steun kreeg ze daarbij in het 
bijzonder van haar zus Mientje en zwager Gerrit 
Vaneker. 

Toen zij haar taak volbracht had en de kinderen 
bijna uitgevlogen waren, ontmoette ze Hennie. 
Er volgden voor hen 30 gelukkige jaren samen, 
waarin zij met al hun kinderen lief en leed deel
den. Vaak gingen ze op zondag wandelen in het 
Lutterzand bij de Dinkel of op de Tankenberg, 
haar lievelingsplekjes. Ook was moeder gek op 
de kleinkinderen, die graag bij opa en oma kwa
men. Ze hield veel van tuinieren en de tuin zag er 
dan ook altijd prachtig uit. 

Met de hulp van Hennie, alle kinderen, Ernie en 
Joke in het bijzonder, hebben ze nog lange tijd 
aan de Pathmossingel kunnen wonen. Door de 
verslechterende gezondheid van moeder moes
ten zij hun vertrouwde huis verlaten en kwamen 
samen in De Posten te wonen. Al snel bleek dat 
moeder volledige verzorging nodig had en kwam 
ze op de verpleegafdeling. De laatste jaren van 
haar leven waren moeilijk. Steeds weer een stuk
je inleveren , door haar, maar ook door ons. 

In de vroege ochtend van 8 maart 2007 is zij rus
tig van ons heengegaan. 

Wij danken u voor uw warme belangstelling bij 
het overlijden van moeder. 

Hennie Elferink 
familie Snellink en Elferink 


