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Ter dankbare herinnering aan 

Annie Tljhuis 
echtgenote van Hennie Tanke 

Zij werd geboren te Almelo op 28 augustus 1928, 
en overleed aan een ongeneeslijke ziekte even

eens te Almelo, op 16 december 1996. 
Na de afscheidsdienst op 20 december In de 

St. Chrlstoffelkerk Is haar lichaam gecremeerd. 

Moeder was een heel lieve, zorgzame en behulp
zame vrouw. Al haar zusters, broer, schoonzuster 
en zwagers waren haar even lief. Van haar man 
Hennie, haar kinderen en kleinkinderen hield zij 
echter het meest. Haar gezin kwam altijd op de 
eerste plaats. Later hadden haar kleinkinderen 
een speciale plaats In haar hart; die had ze ont
zettend lief. Omgekeerd waren de kinderen ook 
altijd stapelgek op hun "Superoma". 
Je deed nooit tevergeefs een beroep op haar. Zij 
stond altijd voor iedereen klaar. Een boodschap 
deed zij graag; op de kleinkinderen passen, de 
huisdieren verzorgen; niets was haar te veel. 
De deur van vader en moeder stond altijd open. 
Hun huis was een echt 'opvanghuis". Jan, Alle, 
André en Annette hebben vanuit hun woning een 
start gemaakt. Maar ook anderen, die een tijdlang 
onderdak nodig hadden, of even op verhaal moes
ten komen, waren van harte welkom .. 

Toen haar man niet meer naar zijn werk hoefde, 
brachten zij dag en nacht samen door en deden 
alles samen. 
Zij las graag een krantje. Zij had haar vaste ge
woontes. Jarenlang gingen zij elke zondagavond 
naar Gerard en Heleen om te kaarten. Elke zater
dagmiddag ging zij met Annette de stad in. Daar 
keek zij naar uit. 
Moeder klaagde nooit en was altijd vrolijk. 
Regelmatig vertelde zij hoe mooi zij het leven 
vond en hoezeer zij genoot. Dat geeft ons nu 
troost en kracht. 
De laatste maanden liet haar gezondheid steeds 
meer te wensen over. Toen de ernst van haar si
tuatie duidelijk werd, was het al te laat, wij kregen 
maar heel weinig tijd om ons op dit afscheid voor 
te bereiden. 
Heel moedig en rustig Is zij gestorven, gelukkig 
zonder pijn. 
In haar hart was moeder een gelovige vrouw. Wij 
weten allemaal wel zeker dat zij goed terecht 
komt. 

"Annie, Mam, Oma, wij zullen je missen." 

Veel gelukkige jaren waren wij samen. 
Samen waren wij één 

maar nu jij er niet meer bent 
moeten wij zonder jou verder .... Dus alleen. 

Voor uw meeleven en belangstelling danken wij U 
allen heel hartelijk. 

Hennie Tanke 
Kinderen en kleinkinderen 


