


Ter herinnering aan onze 
lieve mama en fijne oma 

Annie Strikker-Savonye 

weduwe van Frans Sir kker 

Ze werd geboren op 3 november 1930 te Hengelo en over
leed op 4 mei 1996 in het Streekziekenhuis Midden Twente 
1n Hengelo, na voorzien te zijn van het Sacrament van de 
Zieken. De Uitvaart vond plaats op 8 mei in de O.L. 
Vrouwekerk waarna de begrafenis volgde op de R.K. Be· 
graafplaats in Hengelo. 

Niemand van ons heeft kunnen vermoeden, dat een nor· 
maal medisch onderzoek in het ziekenhuis in Hengelo het 
laatste onderzoek van mama zou worden. Niets wees er 
op dat z j met meer thuis zou komen. Maar haar rugpijn 
b eek een heel andere oorzaak te hebben. Ze was. zo bleek 
na de operatie ongeneeslijk z ek. Daags na de opera! e •S 

ze overleden, het was 4 mei; de vtaggeri hingen halfstok. 
Groot 1s onze verslagenhe d en ons verdriet b1J haar plot· 
sehnge heengaan. We kunnen het ons nauweh1ks voor· 
stellen, dat we haar stem niet meer zullen horen, en haar 
twinkelende ogen niet meer kunnen zien. 
Ze laat een hele lege plaats achter, want we hebben als 
kinderen een ontzettende lieve moeder verloren. Mama 
noemden we haar altijd. Vol zorg en toewi1ding heeft ZIJ 
zich tezamen met papa ingezet voor ons gezin. Ze gaf 
ons volop de ruimte om ons zelf te mogen z11n zonder 
daarbij stuurloos toe te zien, want daar was ze met mee 
grootgebracht. Ze verstond de kunst om te luisteren en 
1u1st daardoor was ze heel u1tdrukkeh1k 1n ons gezin aan-

wez1g. We ziJn 1n haar heel riJk gezegend geweest. Maar 
ook haar kleinkinderen droeg ze op handen en hadden 
een uitgelezen plaats in haar hart. Ze vond het prachtig 
as ze voor oppas werd gevraagd. Dat vond ze schitte
rend. Maar ook omgekeerd was het een feest, als de klein
kinderen wekelijks b J haar op bezoek gingen. Dan had· 
den ze uitgelezen pret. Dat vonden ze gaaf. 
Maar ook velen buiten ons gezin hebben zich mogen ver
warmen aan de harteh1khe1d en vriendelijkheid van haar 
persoon. Men vertoefde graag 1n haar gezelschap van· 
wege haar bescheidenheid en gastvrijheid. Het heeft haar 
heel veel pijn en verdriet gedaan, dat ze papa 1n 1979 ver· 
!oor. Ze had altijd samen met hem heel hard gewerkt, papa 
was haar alles, haar steun en toeverlaat. Ook toen ze in 
1986 haar thuishaven aan deTwekkelerweg heeft moeten 
verruilen voor een flat m het centrum van de stad heeft ze 
het heel moe il Jk gehad Het heelt haar eenzaam gemaakt. 
Maar moedig als ze was g ng ze met biJ de pakken neer· 
zitten en bouwde ze nieuwe kontakten op. 
En wat we ook net onvermeld mogen laten 1s haar geloof 
in God. haar Schepper en Heer. Mama wist haar leven 
verankerd en geworteld in God. Vol geloof en overgave 
heeft ze haar leven gelegd in de handen van God. Onze 
gebeden vergezellen haar en onze laatste groet aan haa.r 
luidt: 'Annie, Mama, Oma Annie, bedankt voor alles. WIJ 
zijn in jou heel riJk gezegend geweest.' 

Lieve mam, we zullen het wekeh1kse koff1euurt1e bij ie mis
sen! 

Voor het meeleven betoond ti1dens de ziekte en bij het 
o~er11jden van Annie, zeggen wij U hartelijke dank. 
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