


Alles is anders zonder jou 
fvlaar je blij~ voor altijd in ons hart 

En in herinnering ga je altijd met ons mee 

In liefdevolle herinnering aan 

Annie Hagreis-Senkeldam 

Annie werd geboren op 10 juni 1939 op de 
Twickelboerderij "Het Kraaijenveld" te Deldenerbroek. 
Daar had zij een fijne jeugd tot aan het moment 
waarbij zij op 15-jarige leeftijd haar moeder 
moest missen. Noodgedwongen verliet zij de 
huishoudschool om voor haar vader en broer de 
huishouding te regelen. 

Rond 1957, tijdens een dansavond bij "De Zon" in 
Goor werd ze verliefd op Barend en na een 
verkering van 7 jaar trouwden zij op 17 juli 1964 en 
gingen wonen in Goor. Daar werd in 1965 Tineke 
geboren. Twee jaar later deed zich de gelegenheid 
voor dat ze het huis aan de Rapperdsweg te Ambt 
Delden konden kopen. 
Na een grondige verbouwing zijn zij daar 
ingetrokken en in 1968 kwam daar een tweede 
dochter bij, Wilma. 

Annie was actief en creatief. Ze maakte zelf de 
kinderkleertjes, was bezig met kralenbreien, 
gedichtjes maken, 3-D knippen, bloemschikken, 
enz. Ze had altijd de koffie klaarstaan en was een 
luisterend oor voor iedereen. 

Het was een goede tijd samen met haar hechte 
familie en met de dochters ging het uitstekend. 
Tineke trouwde met Dinant en kreeg twee 
kinderen, Wouter en Marit, waarvan "oma" zeer 
genoot. Wilma ging samenwonen met Martin in 
Apeldoorn en was succesvol in haar carrière. Annie 
was sociaal bewogen en werd actief als vrijwilligster 
en kwam in het bestuur van de bejaardensoos. 
Toen sloeg het noodlot toe. Wilma overleed op 
39-jarige leeftijd aan een hersenbloeding. 

Een paar jaar later werd er bij haar kanker 
geconstateerd en na een aanvankelijk aanslaande 
behandeling bleek in een later stadium de ziekte 
niet te remmen. Na een langdurige behandeling 
vloeiden de krachten uit haar lichaam en is ze 
tenslotte in de nacht van 28 augustus 2013 aan 
haar ziekte bezweken. Annie die zelf nooit 
klaagde maar altijd geïnteresseerd was in het lot 
van anderen is daarmee een lange lijdensweg 
bespaard gebleven. Maar wat zullen wij Annie 
enorm missen! 

Voor uw belangstelling en medeleven, in welke 
vorm dan ook, willen wij u van harte bedanken. 

Barend Hagreis 
Kinderen en kleinkinderen 


