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Ter herinnering aan 

ANS VREEKEN - TROMP 

weduwe van Joan Vreeken 

Ans werd op 27 juli 1930 in Hengelo geboren en 
overleed eveneens in Hengelo op 27 september 2001. 
Op 2 oktober was haar afscheid in de O.L. Vrouwekerk 
te Hengelo, waarna we haar bij haar broer en ouders 
begraven hebben op het r.k. kerkhof van Hengelo. 

We danken u van harte voor de belangstelling die u 
betoond hebt na het heengaan van Ans Vreeken-Tromp. 

De familie 

Het leven van Ans is getekend door de zorg die ze had 
voor mensen. Ze verzorgde haar ouders tot hun einde. 
Ze bracht haar man tot zijn levenseinde. Maar de meeste 
zorg had ze toch wel voor haar gehandicapte broer 
Steph. Ze was één en al bekommernis om hem. Ze was 
heel dankbaar dat ze haar taak kon afmaken en dat 
Steph eerder overleed dan zijzelf. Ze had Steph niet 
alleen kunnen achterlaten. Ook nadat Steph op 4 maart 
1997 overleden was bleef ze zich nog heel sterk met hem 
verbonden voelen. 

Haar jarenlange zorg voor Steph maakte dat ze heel 
goed kon omgaan met verstandelijk gehandicapte 
mensen. 

Ans is veel ziek geweest. Ontelbaar vaak werd ze 
opgenomen in het ziekenhuis en dikwijls is ze 
geopereerd. Toch kwam ze er telkens weer bovenop. De 
vele tegenslagen kon ze niet altijd goed verwerken en 
dat werkte soms door in haar omgang met 
medemensen. 

Het leven werd echter voor haar steeds meer tot een last 
"Ik wou dat Onze Lieve Heer mij kwam halen" zei ze de 
laatste tijd steeds weer. Plotseling is haar wens in 
vervulling gegaan. 

We gunnen haar van harte deze bevrijding uit haar 
benauwdheid en onmacht. 

Ans was een gelovige vrouw die met God door het leven 
ging. Moge ze nu wonen in Zijn licht en vrede. 

Ans, rust in vrede. 




