
Ter dankbare herinnering aan 

Annie Meijlof 
echtgenote van Jan Hofman 

Zij werd geboren te Almelo op 18 augustus 1934 
en overleed, gesterkt door de Ziekenzalving, op 
19 oktober 2000, eveneens te Almelo. Na de af
scheidsviering in de St. Christoffelkerk op 24 ok-

tober hebben wij haar te rusten gelegd op het 
R.K. kerkhof te Almelo. 

Haar laatste borduurwerk hangt bij Rianne in de 
kamer: "De vier jaargetiiden•. Menselijkerwijze 
heel vroeg is zij nu zelf 1n de winter van de dood 
gekomen. 
Annie werd geboren -66 jaar geleden- in Almelo. 
Zij groeide op in een gezin met drie dochters. 
Haar lente begon veelbelovend. Na de lagere 
school ging zij werken in een confectieatelier. 
Daar maakte zij snel carrière. In de vestiging in 
Apeldoorn werd zij later cheffin over 800 perso
neelsleden. Toen Rianne en A lbert geboren wer
den stopte zij tijdelijk met werken. Annie was een 
sterke, moedige vrouw met veel karakter. In haar 
gezin was zij heel zorgzaam voor Jan en de kin
deren. Zij cijferde zichzelf weg: als zij het maar 
goed hadden. Later werd zij een heel lieve oma 
voor haar drie kleinkinderen. In de zomer van 
haar leven genoot zij volop van het leven. Hand· 
werken en borduren waren haar grote hobby's. 

Op veel plaatsen zijn de resultaten van haar 
vaardige handen nog te bewonderen, als blijven
de herinneringen aan haar creativiteit. Annie was 
altijd bezig; stil zitten kon zij niet. Helaas liet haar 
gezondheid haar in de steek. Zij moest geope
reerd worden aan een nekhernia. Vervolgens 
aan een rughernia. Daarna kreeg Annie borst
kanker. Praktisch op hetzelfde moment dat zij te 
horen kreeg, dat haar borstkanker genezen was, 
werd bij haar longkanker geconstateerd. Moedig, 
met veel wilskracht en doorzettingsvermogen 
vocht z ij tegen haar slopende en ontluisterende 
ziekte. Eerst balancerend tussen hoop en vrees. 
Maar al vrij snel werd duidelijk dat de ongelijke 
strijd voor haar niet te winnen viel. Dapper heeft 
zij haar lijden gedragen. Menselijkerwijze gespro
ken vroeg gingen de herfststormen over in de 
winter van de dood. Wij hebben veel moeite met 
dit vroege afscheid. Het verdriet en de pijn, de 
leegte en het gemis zullen heel groot zijn. Maar 
wij zijn blij dat haar een verdere lijdensweg be
spaard is gebleven. Annie was een gelovige 
vrouw met een heel grote verering voor Maria. 
Wij mogen geloven dat zij nu voor altijd gelukkig 
is bij God. Moge zij daar rusten in vrede. 

Voor uw meeleven en belangstelling tijdens haar 
ziekte en bij haar overlijden danken wij u allen 
heel hartelijk. 

Jan Hofman 
Kinderen en kleinkinderen. 


