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Anna Grada Jozefi na Meijerink 
echtgenote van 

Henk Antonius Suite 

Zi j werd geboren te Lonneker op 5 maart 
1932 als tweede kind in een gezin van 7 
ki nderen, waar de zorg voor het dageli jks 
brood heel moeilijk was. Dit heeft haar 
karakter gevormd tot dienslbaarheid, zorg 
voor anderen, vriendelijke omgang met 
anderen. Zó kon zij het opbrengen om te 
zorgen voor Robert, Ruben en Rutger, wan 
neer hun ouders voor zaken langere tijd dit 
niet konden doen. De jongens waren weg 
van haar kookkunst, het was voor de jon
gens een waar feest wanneer zij panne
koeken op het menu had. "Het zijn de kleine 
dingen die het doen", was haar devies. 
Gezelligheid, bloemen in huis en in de tuin, 
aantrekkelijk zijn in haar uiterlijk, bezorgd 
om anderen niet tot last te zijn. 
Diepgelovig, hield ze vast aan hetgeen zij 
van huis uit had meegekregen, vandaar 
haar voorliefde van het gregoriaans en het 
koor van de St. Antoniuskerk te Oldenzaal. 
Zij trouwde in 1960 te Lonneker en zij sprak 
nog vaak over de viering van haar zilveren 
huwelijksfeest in de basiliek te Oldenzaal. 
Zij overleed na een korte, ernstige ziekte, 
gesterkt door de Ziekenzalving, in het zie
kenhuis te Deventer op 26 mei 1994. Haar 
lichaam hebben we ter ruste gelegd op het 
R.K. Kerkhof te Nijverdal op 31 mei 1994. 

Annie, wij hebben stormen in ons Geloof 
getrotseerd, maar zijn trouw gebleven aan 
de Kerk van Rome. Deze trouw zal mij 
sterken in het verdriet, dat we elkaar moe
ten missen, maar eens zal het "Gelukkig 
zijn" hier op aarde, zo geloven wij, nog 
mooier en fijner zijn als wij weer samen zijn 
bij Hem, die gaat over leven en dood en 
gezegd heeft: "Ik ben een God van leven
den en niet van doden", Annie bedankt. 

Heer geef haar de Eeuwige Rust dat zij 
ruste in vrede. 


