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Ter herinnering aan 

Annie Reehuis - Dijkhuljs 

weduwe van 

Johan Reehuis 

Annie werd geboren op 3 mei 1925 als 4-de kind 
en enig meisje. Na haar werden er in het gezin nog 
3 broers geboren. Ze is gestorven op 24 septem
ber 2003 door drverse complicaties ten gevolge 
van een operatie. 

In de jaren 40 en 50 ging het voorspoedig met 
haar. had veel plezier, leerde Johan Reehuis ken
nen en trouwde met hem op 2 juni 1953. Samen 
kregen zij 2 zoons: Rob in 1959 enGertin 1965. 

Daarna verminderde haar gezondheid. Omdat 
Johan haar voortdurend liefdevol verzorgde was 
zijn plotselinge dood in 1988, na 35 jaar huwelijk, 
voor haar een grote schok. Zijn dood was ook een 
keerpunt. Door het wegvallen van haar steun en 
toeverlaat viel ze weer terug op haar eigen levens
kracht. Ze was in staat haar leven weer zo in te 
richten dat ze ondanks haar voortdurende broze 
gezondheid zelfstandig kon blijven wonen. 

De geboorte van 5 kleinkinderen (Maarten, Fabian, 
Danique, Amanda, Esmee) waren lichtpunten en 
ze genoot erg van de kleintjes. 

De laatste 1 ,5 jaar voelde ze zich thuis in haar 
nieuwe flaije. En na een voorspoedig vertopen 
operatie was ze in staat met een nieuwe heup 
weer zelfstandig behoorlijke stukken te wandelen. 

In september 2003 ging ze vol goede moed naar 
het ziekenhuis voor een galblaasoperatie om haar 
pijn te verlichten. De verwachting was dat ze na 3 
dagen weer thuis zou zijn. Diverse complicaties na 
de operatie verstoorden volledig het wankele even
wicht in haar lichaam. Daarna is ze nauwelijks 
meer bij bewustzijn geweest. Op woensdag 24 
september 2003 is zij in het bijzijn van Rob en Gert 
om 11 :40 vredig ingeslapen. 

Wij zijn erg bedroefd door haar plotseling overlij
den. Haar korte ziekbed en de toestand waarin ze 
verlkeerde liet normaal afscheid nemen niet toe. 

Ma, je was voortdurend ziek, dat het niet nog heel 
lang kon duren was duidelijk. Maar nu ben je snel 
van ons weggenomen. We missen je, het was niet 
af. Als troost hopen we dat jij en Pa nu weer samen 
zijn. Voor ons blijven de herinneringen. 

Rust in vrede. 

Rob en lngrid 
Maarten 
Fabian 
Amanda 

Gert en Mirjam 
Danique 
Es mee 


