
In dankbare herinnering aan 

Anna Poef man 

Zij werd geboren op 21 november 1908 te Goor. Zij 
overleed te Delden op 20 september 1995. Na haar 
uitvaart in de kapel van Sint Jozef te Delden op 23 
september heeft de crematie plaatsgevonden in het 
crematorium te Usselo. 

Het leven van Anne is, evenals het leven van iedere 
mens, een zoektocht geweest naar geluk. Zij was te 
vroeg geboren. Al met zes maanden zag zij het 
levenslicht. Hiervan heeft zij overgehouden, dat zij 
geen geheugen had. Met alles kon zij op de lagere 
school wel goed meekomen, maar ze kon niets 
onthouden. 
Het was haar levenskeuze om naar het klooster te 
gaan. Nadat haar vader gestorven was, vertrok zij 
naar Amersfoort. Hoewel zij zich goed voelde in het 
geestelijke klimaat van een klooster, kwam zij toch 
na drie jaar weer thuis. 
Vanuit het leven met haar moederen met broer Piet 
heeft zij eerst vijf jaar gewerkt in het ziekenhuis in 
Hengelo en daarna 26 jaar in het ziekenhuis 
Stadsmaten in Enschede. Na het sterven van moeder 
trok zij met Piet van de Peperkamp naar de Reiger
straat. 

Naast de kloosterlijke sfeer bij de zusters in de 
ziekenhuizen bleef Anne aansluiting zoeken bij 
bedevaartgangers naar Lourdes, Banneux, Kevelaer 
en Overdinkel. Bij het bidden en zingen van veel 
mensen had zij een goed gevoel. 
Zij had er ook een fijn gevoel bij als zij iemand kon 
helpen. Aan meerdere goede doelen heeft zij heel 
vrijgevig haar bijdrage gedaan. Zo heeft zij een 
invulling gegeven aan haar eigen leven en is zij op 
haar eigen manier gelukkig geweest. 
"Ik wil 86jaarworden, net als mijn moeder." Dit zei 
ze altijd. En na een goede verzorging in SintJozef en 
in Sint Elisabeth is zij ook op 86-jarige leeftijd 
gestorven. 
Wij hopen, dat zij nu het eeuwige geluk gevonden 
heeft, waar zij altijd naar heeft uitgezien. 

Heer onze God, geef aan Anna haar plaats 
in Uw eeuwig Vaderhuis. Wees voor haar 
het einddoel, waar zij levenslang op ge
hoopt heeft. Schenk aan allen die achter
blijven, bijzonder haar zus, troosten kracht 
om dit verlies te verwerken. 

Voor de verzorging en verpleging, voor uw meele
ven bij het sterven van Anna, zeggen wij u hartelijk 
dank. 

Familie Poelman 




