
Een dankbare herinnering aan 

ANNIE HEUVEL 

Annie werd geboren, 27 januari 1916 
in Deurningen. Maandag 29 september 
1986 is zij, voorzien van de H. Sacra
menten in het Stadsmaten-ziekenhuis 

in Enschede overleden. 
Op 2 oktober hebben we haar, na een 
uitvaartmis in de Plechelmuskerk in 

Deurningen op het r.k. kerkhof aldaar 
te ruste gelegd. 

Het leven van Annie werd gekenmerkt 
door grote opofferingsgezindheid. 
Omdat haar moeder vroeg gestorven 
Is, heeft Annie jarenlang thuis het 
huishouden gedaan. Daarna stond ze 
voor een keuze en Is toen op de pas
torie aan de Oldenzaalsestraat in 
Enschede, bij Pastoor Koning, 
gekomen. 
In Enschede droeg zij de naam: 
.Annie van de pastorie," • Deze naam 
heeft ze heel haar leven behouden, 
ook toen ze er niet meer was. 
Toen Pastoor Koning stierf - zii heeft 
hem tot het laatst bijgestaan - moest 
zij weer uitzien naar een andere be
trekking. Zij nam de verzorging op 
zich van de rectoren van 't ziekenhuis! 

Trouw als ze was wijdde zij zich weer 
geheel aan deze taak. Door de wisse
ling van rectoren moest ze iedere keer 
aan nieuwe mensen wennen, wat wel
eens zwaar vlei voor haar. 
Toen haar taak in het ziekenhuis er 
op zat, is ze weer een aantal jaren op 
de pastorie aan de Oldenzaalsestraat 
teruggekeerd. Geheel vrijwillig stond ze 
ten dienste van de Josephparochie in 
Enschede en heeft ze verschillende 
jaren pastor Verwey voortgeholpen. 
Eenvoudig van hart bezat ze een groot 
geloof en was blij en gelukkig met de 
kleine dingen van het leven. 
Maria had bij haar een grote plaats in 
't !even. Dagelijks bad ze de rozenkrans. 
In stilte heeft ze aan veel mensen 
goed gedaan. Daarom was Annie bij 
veel mensen bemind. In de flat aan de 
Hengelosestraat was ze helemaal 
thuis en genoot van de fijne buren. 
Ze sprak er vaak over. 

Annie, bedankt voor alles. 

Maria, Koningin van de H. Rozenkrans, 
bid voor ons en wees een goede voor
spreekster voor Annie bij Onze Vader 
In de hemel. 
Mag ze nu aanzitten aan het eeuwige 
hemelse gastmaal! 


