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Ter dankbare herinnering aan 

Annie Arena - Peezenkamp 

weduwe van Bernard Arens 

Zij werd op 15 augustus 1922 In Hengelo gebo· 
ren. Ze overleed te Hengelo Ov. op 29 oktober 
1995. Op 2 november waren we voor haar af. 
scheld rondom haar bijeen in de 0 .L Vrouwekerk 
waarna we haar voor de crematie naar Usselo be
geleid hebben. 

Bijna 5 jaar na het overlijden van haar man 
Bernard Is Annie hem nagegaan. Nu zijn ze weer 
bij elkaar aan de Overkant van de dood. nadat ze 
ruim 42 jaar lang lief en leed samen hadden ge
deeld op onze aarde. Ze betekenden veel voor el· 
kaar. AHes deden ze altijd samen: samen bood
schappen doen, samen in de tuin beztg zijn, sa
men de natuur in gaan en vooral samen vissen 
want dat deed Annie minstens zo graag als 
Bernard. Samen ook droegen ze het kruis dat ze 
geen kinderen konden krijgen. Het gemis van kin
deren bleef Annie pijn doen tot het laatst toe. Ze 
hield veel van kinderen. Hoewel ze Bernard erg 
miste, pakte ze de draad van het leven toch weer 
moedig op. De hond was toen haar metgezel die 
veel voor haar betekende. 

Annie heeft eerlijk en oprecht geleefd. Ze was 
heel open en zei precies wat ze dacht en voelde 
Ze verlangde ook van anderen dat ze eerlijk en 
zonder omwegen met haar omgingen. Toch had 
ze ook haar geheim waar ze niemand toeliet en 
wat ze helemaal voor zichzelf hield. 
Ze was goudeerlijk, deed nooit iemand tekort en 
leefde haar eigen leven, bescheiden en eenvou
dig. Ze voelde zich thuis In haar eigen woning en 
In de kring van mensen die haar dierbaar waren. 
iedereen was er welkom en kon aanschuiven aan 
haar tafel. Ze had een goed kontakt met haar bu· 
ren, maar ze overfiep hen niet. 
Annie werkte graag In de tuin en hield van bloe· 
men. Maar het meest genoot ze er van de natuur 
In te gaan en vooral van In het bos te zijn. 
De laatste jaren van haar leven waren moeilijke 
jaren door de ziekte die haar veel pijn en lijden 
bracht. Maar ook met haar ziekte ging ze open en 
eerlijk om. Heel moedig heeft ze haar kruis gedra
gen tot het einde toe. Ze ondervond in die moellij· 
ke tijd van familieleden en buren veel steun, waar 
ze dankbaar voor was. 
Ze was niet bang om dood te gaan, want ze vond 
het fijn om weer naar Bernard te kunnen gaan. 
In vrede is ze heengegaan. Ze was bevrijd. 

Rust In vrede! 

We danken u voor uw meeleven na het heengaan 
van onze lieve zuster, schoonzuster en tante 
Annie. 

De familie 


