


In memoriam 

Annie Ros-ten Brummelhuis 
weduwe van Bernhard Ros 

• 25 december 1919 t 27 maart 2000 

Lieve Mama, 

Je leven was er één van liefde en zorgzaamheid, met 
vallen en opstaan, vreugde en verdriet ... 

In Lonneker ben je geboren als tweede dochter van 
Jan ten Brummelhuis en Gezina Vollenbroek. Toen je 
twaalf jaar was overleed je moeder. Ze liet tien kinde
ren achter. Je hebt je altijd sterk verantwoordelijk ge
voeld voor je broertjes en zusjes. In Hertme beleefde 
je 'als Johanna van de Meister' de mooiste tijd van je 
jeugd, maar toch ging je weer naar Hengelo terug voor 
je broertjes en zusjes. 

Bij Johan en Truus in Delden leerde je na de oorlog 
papa kennen. Op 17 januari 1952 trouwden jullie . 
Ranninkstraat 9 werd het eerste adres. Daar werden 
Geert en Jan geboren. Nadat Robert werd geboren in 
de Beatrixstraat verhuisden we naar een eigen huis 
aan de Peperkampweg 50. 

In 1964 kwam een einde aan jullie geluk. Papa werd 
ziek en overleed volkomen onverwacht op 3 april 1964. 
Hij was pas 39 jaar oud. 
Hierna ging je je helemaal toeleggen op het grootbren
gen van de kinderen. Welbewust koos je er voor om 
dat alleen te doen, maar je miste vaak wel een klank-

bord direct naast je. Gelukkig kreeg je veel hulp van 
familie en buren en was je gewend om met weinig rond 
te komen. Door zelf het goede voorbeeld te geven en 
ons te wijzen op tal van zaken bereikte je gestaag je 
doel. 

Je kreeg schoondochters Hel ma, Meta en Saskia .... 
en kleinkinderen: Mart, Sanne, Anneloes, Sofie , 
Maurice en Clemens. Met het verstrijken van de jaren 
verminderden de zorgen en genoot je steeds meer van 
je kinderen, kleinkinderen en de allerdaagse dingen 
van het leven. Met gepaste trots sprak je daarover. 
Het liefste had je ons allemaal bij elkaar. Zoals zo vaak 
op de vrijdagavonden. 

Mama, je was bezorgd, vaak overbezorgd. Het belang
rijkste in je leven was het grootbrengen van ons. Je 
deed dat op je eigen manier. Door anderen te helpen, 
waar het nodig was. Of dat nu het bezoeken van oude
ren in het rusthuis betrof of het wassen van de shirtjes 
voor Rood-Zwart. Je was bescheiden, niet veeleisend, 
eenvoudig en gelovig. Door zo te leven gaf je ons de 
waarden en normen mee, die wij ook in de toekomst 
hopen uit te dragen. 

Bedankt mama voor alle zorg en liefde die je ons hebt 
gegeven. 

Uw medeleven de afgelopen dagen is voor ons een 
grote steun. Het sterkt ons en geeft ons kracht om de 
draad weer op te pakken. 

Hartelijk dank hiervoor. 

Familie Ros 


