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Het huis is leeg en koud, 
als ik je stem niet meer hoor. 

Oe tafels, de stoelen en !Jet bed, 
het stelt niets meer voor. 
Een boom zonder takken. 
een hemel zonder blauw. 

Mam, dat is een dag zonder jou. 

Dankbare herinnering aan 

Anni Grefte-Brottinger 
Geboren op 29 maart 1921 te Gloppenburg (Did) 

en overleden op 5 maart 2001 te Hengelo. 
Ze was sedert 24 oktober 1996 
de weduwe van Herman Grefte. 

Na te zijn geboren in Duitsland was ze helaas als 
zesjarig meisje al wees en werd ze streng katho
liek opgevoed door haar oom en tante. Ze werd 
liefdevol opgenomen in het toch niet kleine gezin 
van Onkel Josef en Tante Agnes. Met haar neven 
en nichten ontstond hierdoor een band die te ver
gelijken was met de broers/zusters verhouding. 
In de oorlogsjaren leerde ze pa kennen en ver
huisde in 1948 naar Enschede. Ze woonde welis
waar vanaf dat moment in Nederland. doch in 
hart en nieren was en bleef ze een echte Duitse. 
Als kinderen kon je dit het beste merken als het 
Nederlandse en Duitse voetbalelftal elkaar ont
moetten. 
Ma was gelukkig met haar man, kinderen en 
kle inkinderen. Ze was om alle kinderen erg 

bezorgd. Soms sprak ze dit uit, echter vaak ook 
niet om de kinderen er niet mee te belasten. Een 
standaard uitspraak was wel: "let je wel op alle 
auto's." 
Bij de vakanties van de kinderen had ze een 
vaste gewoonte om een zelfgebakken cake mee 
te geven. Deze bracht ze dan het liefst de dag 
ervoor zelf langs. Als alle kinderen na de vakantie 
weer veilig terug waren en haar bezorgdheid was 
verdwenen, werd dit gevierd met gezamenlijk 
eten van pannenkoeken. 
Met haar tachtigste verjaardag in het verschiet 
had ze enkele dagen voor haar ziekte al de gele
genheid besproken waar ze dit feest wenste te 
vieren. Helaas is het nooit zover gekomen, omdat 
er in Tilburg na haar operatieve ingreep toch iets 
is misgegaan. Hier is ze niet goed uit gekomen. 
Ze kreeg dermate klachten dat opname in een 
verpleeghuis onontkoombaar leek. 
Dit laatste was iets waarvan ze altijd zei dat dit 
het ergste was wat haar kon ove~komen. 
Gelukkig is het niet zover gekomen en is ze toch 
nog vrij onverwacht overleden. 
Wij als kinderen vinden dat wij een erg lieve en 
zorgzame moeder hebben gehad. Hiervoor zijn 
wij dan ook zeer dankbaar. 

Moge zij haar welverdiende rust vinden. 

Voor uw medeleven bij het overlijden van onze 
moeder en oma zeggen wij U hartelijk dank. 

De kinderen en kleinkinderen. 


