


Ter herinneriAg aan 

Annie Hoveling-Post 
geboren op 6 mei 1913 in Hengelo, 

op 24 november 1941 getrouwd met 
Bertus Hovel ing, 

sinds 24 juli 2000 zijn weduwe, 
overleden op 14 juni 2001. 

Haar leven speelde zich af in de kring van ge
zin, familie en kennissen. Het is een welbesteed 
leven. 
Zij werd geboren als oudste dochter in een 
groot gezin; in die tijd betekende dat al heel 
jong de kleinere kinderen mee helpen groot
bengen; met voortvarendheid en soms met 
haar eigen fijne kneepjes heeft zij haar moeder 
hierbij geholpen. 
In 1941 begon haar leven in Oldenzaal samen 
met vader, 58 jaar lang. Ook daar was het hard 
aanpakken: de opvoeding van haar eigen zes 
kinderen, de zorg voor de huishouding en 
meewerken in de eigen schoenenzaak. Zij zelf 
kwam dan wel eens te kort in aandacht en 
waardering. 

Maar gelukkig was er ook het plezier van va
kanties in het Lutterzand; de vrienden van de 
kinderen in huis, waar er nooit te veel van 
waren; en nog later de trotse oma die dol was 
op haar kleinkinderen. 

En toen moeder en vader een dagje ouder wer
den: het verhuizen naar een kleinere woning, en 
nog later naar het bejaardenhuis, wat haar veel 
moeite kostte. 
Maar ook het plezier van haar bloementuintje 
en de uitjes naar de Rijn en Joure. 

Daar in Joure openbaarde zich, 9 jaar geleden, 
voor het eerst haar ziekte; 5 jaar geleden bracht 
die haar in het verpleegtehuis, en een nieuwe 
beroerte met Pinksteren betekende uiteinde
lijk het einde van haar lange leven. 
Ook in het VTO heeft zij een goede tijd gehad, 
tevreden en blij met alle zorg en aandacht die 
zij kreeg. 

Wij, haar kinderen zijn haar dankbaar voor de 
vele zorg en liefde die zij ons heeft gegeven. 
Deze lieve moeder die erg bij ons betrokken 
was, blijven wij ons herinneren. 


