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Ter nagedachtcni' aan 

An Hannink - Lammerink 

sinds 13 juli 1980 ''eduwe ,-an Jan Ha11nink 

Gc:borc:n te Haarle (Tubb.:rgen) 16 augu~t~ 1910. 
Q,·crlcdcn te Olden73al 12 juli 2005. 

~a een gezongen uitvaamiering in de H. Antoniu"
kc:rk te Oldennal hebb.:n we haar op 16 juli 2005 
te ruste gelegd op de begraafplaats aan de 
Deumingerstraat te Hengelo. 

An werd geboren als oudste in een gezin '<lll tien 
kinderen. Haar hele jeugd bracht lt! door op de 
ouderlijke boerderij "Erve Rutgcr'" tn llaarle. w<tar 
ze hard moest mee\\erken. 
Op 9 september 1937 trouwde ..:c met Jan Ha1mink 
uit Klein Driene bij Hengelo. Daar kreeg z.: de zorg 
voor haar twee kinderen, de overige familieleden en 
het huishouden. Bovendien was ?ij onmisbaar bij 
het vele werk op de boerderi j. Dit deed ze élllemaal 
met veel toewijding, want w'crkcn met anderen gaf 
haar voldoening. 
De beginjaren van haar huwelijk verliepen 'olgens 
het ,·aste patroon van d1e tijd. De overgang van de 
boerderij naar de gemeente Hengelo bleek \OOT haar 

en haar man Jan een ingrijpende verandering. maar 
bracht wel rust in hun Je, en. In 19M gingen ze toen 
wonen in een burgerwoonhuis aan de Deurninger
straat. In 1980 overleed Jan na een torgelijke tijd. 
In 1986 besloot An echter kleiner te gaan wonen. 
Ze koos voor de stad russen de mensen, dicht bij de 
kerk en niet 'er 'an d.: winkels. Zo'n plek vond ze 
in de Beukersmolen te Oldenzaal, waar l.e contac
ten kon leggen met leeftijdgenoten en emdclijk tijd 
'ond ,·oor haar hobby's. 
c\laar Yerdrietige momenten bic:' en haar niet 
bespaard. Haar zoon GerMd \\<!rd emstig z1ck en 
O\ erleed in 1996. Lang7amcrhand gmg haar 
gezondheid nu achteruit en daarom nam 7 C in 199!:< 
haar intrek in de Molenkamp. H1er genoot ze ''m 
de goede verzorging en ook van de omgang met 
haar medebewon.:rs. \'erslecht.:r.:nde ge1ondhcid 
maakte helaas in maart 2005 opname m het 'er
plccghuis Gereia noodzakelijk. Ze voelde duidelijk 
dat haar einde naderde en had daar' rede mee. "Het 
is good wes'". zei ze in het volste vcrtrouwen dat ze 
herenigd zou worden met allen die haar dierbaar 
waren. 

Voor Uw belangstell ing tijdens de ziekte en Uw 
deelneming na het o,·erlijden van onze moeder, 
oma en OYergrootmoeder, danken wij U harteliJk. 

Kimkr.:n. klein- en achterkleinkinderen. 


