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Annie Hollink werd op 8 juli 1927 geboren in Lonneker. Ze 
was de jongste van een gezin met 5 kinderen Haar jeugd heeft 
zij doorgebracht in Glanerbrug. Zoals veel gezinnen in die tijd 
hadden ze het niet breed maar echte armoede hebben ze 
gelukkig niet geleden. 
Toen ze 14 jaar was, de oorlog was ruim een jaar geleden 
uitgebroken, moest ze gaan werken in de textiel. 
Op haar 17e jaar overleed haar moeder en naast het werken 
zorgde ze voor het huishouden. 
Op haar l 9e heeft ze Hans uit Losser leren kennen . 
Lang hebben ze niet van hun verkeringstijd kunnen genieten 
want hij moest zijn dienstplicht vervullen tijdens de oorlog in 
Indonesië. Daar raakte hij zwaargewond en het was een klein 
wonder dat hij het heeft overleefd. 
De liefde voor elkaar heeft die moeilijke tijd overwonnen en 
ze trouwden op 17 februari 1953 in de Maria Geboorte kerk in 
Losser. De eerste jaren hebben ze in een bovenwoning aan de 
Meidoornstraat in Losser gewoond. In 1956 zijn ze verhuisd 
van Losser naar de Blekerstraat in Enschede. 
Op 10 december 1960 werd Anita geboren en op 24 maart 1963 
kregen ze ook nog een zoon Gerd, hun gezin was compleet. 
In die periode daarna was Annie de spil waar het gezin om 
draaide. 
Hans volgde een avondstudie en was vaak langdurig ziek. 
Zij zorgde voor alles en iedereen zonder te klagen . 
In 1975 verhuisden ze naar de Salviastraat in Enschede. 
Ze ging als kantinejuffrouw werken bij Oost Nederland en dat 
heeft ze jaren met plezier gedaan. 
Zomers gingen ze op vakantie, ze gingen graag met vrienden 
en hun gezinnen weg. 
Ze genoten ervan om zondags eerst naar de kerk te gaan en 
daarna hun grote familie en vriendenkring op te zoeken. 
Ze kregen er een schoonzoon en schoondochter bij. 

In 1985 overleed haar grote liefde Hans op 59-jarige leeftijd en 
die is ze vanaf de eerste dag vreselijk gaan missen. 
Ondanks haar grote verdriet pakte ze de draad weer op en heeft 
ze op 60-jarige leeftijd haar rijbewijs gehaald. Ze keerde weer 
terug naar Losser en ging wonen aan de Oldenzaalsestraat. 
Ze kreeg 5 kleinzoons en I kleindochter. 
Ze verhuisde naar de Braakstraat in Losser en heeft daar nog 
jaren met plezier gewoond. 
Annie was een sterke vrouw met grote wilskracht en dat heeft 
haar geholpen om na diverse ziekenhuisopnames er weer sterker 
uit te komen. 
Ze had wel moeite met het alleen zijn omdat steeds meer familie 
en vrienden om haar heen wegvielen . 

Omdat ze steeds meer zorg nodig had is ze november 2014 
verhuisd naar hetAriënsZorgpalet aan de Lijsterstraat in 
Enschede. 
Na een moeizaam begin had ze haar draai hier ook gevonden. 
Op 13 december jl. heeft ze haar heup gebroken en na de 
operatie werd ze verzorgd in het AriënsZorgpalet aan het 
Klaaskateplein. 
Op 29 december traden er complicaties op en ze is in het bijzijn 
van de kinderen op 7 januari 2016 ingeslapen. 

Mamma bedankt voor j e liefde, rust zacht. 
We zullen je missen, 

maar vinden troost omdat je nu weer bij Pappa bent. 

Wij bedanken u voor uw aanwezigheid en medeleven. 

Anita, Siegfried, Gerd, Herma en de kleinkinderen. 


