
' Niemand leeft voor zichzelf 
Nffimand stelft voor zichzelf.• 

Wij bewaren fijne herinneringen aan 
Anna Hermanna Aarninkhof·Heithuis 

• 11 maart 1910 t2juni 2005 

sinds 28 november 1963 weduwe van 
Hermannus Bemardus AamÎllkhof 

Na een plechtig gezongen H. Eucharistieviering hebben we haar 
op 7 juni 2005 te ruste gelegd op het R.K. Kerkhof Ie Deurningen. 

Onze ma en oma werd te Fleringen geboren als oudste in een 
gezin van acht kinderen, onder de rook van Herinckhave en in de 
naaste omgeving van de ' Kroeze boom'. Na de lagere school 
hielp zij mee in het gezin en op de boerderij, waar haar hulp, 
wegens ziekte van haar moeder, zo dringend nodig was. Gedu
rende de oorbg in 1942 is zij getrouwd met Bernard Aaminkhof en 
samen werkten zij op de boerderij in Hasselo. Er werden vijf 
kinderen geboren. Tot grote spift van ons allen over1eed Gerrit al 
op zeer jonge leeftijd en Jan op zevenentwintigjarige leeftijd. 
Ma en oma was een stelke, wilskrachtige en diep gelovige vrouw. 
Na het ovedijden van pa en later van Jan wist ze toch de boerdenj 
deskundig, met hart en ziel te runnen en in stand te houden totdat 

er plaa1s gemaakt moest worden voorde uitbreiding van Hengelo. 
Veel hulp en raad heeft zij in die tijd ondervonden van familie en 
buren waarvoor ze erg dankbaar was. De boerderij was haar al
les. Het verlaten van de boerderij ging haar dan ook na aan het 
hart. In 197 4 is ze met Marian en Theo verhuisd naarde Vliegveld
straat en heeft daar ruim dertig jaar naar genoegen deel uitge
maakt van hun gezin. Ze was altijd erg dankbaar voor alle aan
dacht en zorg. 
Verdriet en pijn zijn haar niet bespaard gebleven. Toch is ze 
overeind gebleven en vond ze houvast in het geloof. Maria was 
haar grote voorspraak, de rozenkrans haartroosl De Lourdesreis 
in 1976 heeft een diepe indruk op haar gemaakt. 
Ma en oma was erg gesteld op bezoek en had altijd belangste~ 
ling voor alles en iedereen. Van haar laatste verjaardag tezamen 
met kinderen en kleinkinderen heeft zij nog efQ genoten. Ze voelde 
zich een trotse moeder en oma. 
Door haar gedeeltelijk gezichtsverlies als gevolg van een val in 
september 2004, weid zij dusdanig in haar doen en laten beperkt, 
dat dit langzaam haar gezondheid verzwakte. Ze zei steeds: 'd~ 
hef mie 'n doodstak doan'. 
Onl<11gs heeft ze ill de parochiekerk de H. Ziekenzalving ontvan
gen. Ze heeft met een enorme wilskracht tot het laa1st geprobeerd 
zo lang mogelijk in ons midden te blijven. Een sterke vrouw is 
van ons heengegaan en we bewaren vele fijne herinneringen aan 
haar. 
We vertrouwen erop datje nu herenigd bent met allen die je zo 
dierbaar waren. 

Ma en oma bedankt voor alles, we blijven je missen. 

Wij danken u hartelijk voor uw belangstelling en meeleven in de 
laatste periode en na het overlijden van onze moeder en oma 

Kinderen en kleinkinderen 


