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Ter dankbare herinnering aan 

ANNIE VRERINK 

echtgenote van 

Antoon Pol 

Zij werd geboren te Albergen op 21 april 
1924. Zij overleed te Almelo op 16 maart 
1982, voorzien van het Sacrament van de 
zieken. Na een Eucharistieviering in de St. 
Christoffelkerk hebben wij haar 19 maart te 
ruste gelegd op het r.k. kerkhof. 

In het bijzijn van haar man, kinderen, zus
ters, schoonzusters en zwagers Is Annie ge
storven. Temidden van allen die haar dier
baar waren en met wie zij tot het einde toe 
heeft meegeleefd. Vanuit de vertrouwde 
kring van de familie is zij heengegaan . Pre
cies zoals ze gewild had. 

"Er nog bij te kunnen zijn", dat was wat 
moeder wilde. In de loop der jaren heeft 
ziekte haar lichamelijke krachten verzwakt, 
maar haar wilskracht bleef ongebroken. 
Haar sterke wil er bij te mogen zijn heeft 
haar overeind gehouden tot het echt niet 
meer kon. 

Wij zullen haar in herinnering houden als 
een lieve vrouw en een zorgzame moeder. 

Voor haar was iedereen belangrijker dan zij
zelf. 1 n grote bescheidenheid ging zij door 
het leven : niets voor zichzelf vragend, be
dacht op het welzijn van anderen. Voor 
haarzelf was alles heel gauw goed. 

Voor allen die haar in de laatste jaren ont· 
moet hebben was Annie een voorbeeld van 
geloof en geduld. Zonder klagen heeft zij 
alle beperkingen die haar ziekte haar opleg-
de, gedragen. Vol geloof in Gods goedheid 
en vol vertrouwen op de hulp van Moeder 
Maria heeft zij iedere dag om troost en om 
kracht gevraagd. In gelovige overgave heeft 
zij zich neergelegd bij het onvermijdelijke 
levenseinde. Haar laatste gebed was dat de 
Heer haar spoedig mocht opnemen in Zijn 
hemel. 

Moeder was dankbaar voor de zorg waarmee 
wij haar mochten omringen; vooral voor de 
trouw door man en kinderen aan haar 
betoond. Nu zij wonen mag in het hemels 
vaderland, zal zij voor ons een voorspraak 
zijn bij Onze Lieve Heer en Moeder Maria, 
zoals zij dit ook hier voor ons op aarde is 
geweest. 

Voor uw medeleven bij de ziekte en na het 
overlijden van mijn vrouw, onze moeder en 
oma zeggen wij U oprecht onze hartelijke 
dank . 

Namens de hele familie, 
Antoon Pol. 


