
Dankbare herinnering aan 

Annie van Dijk-Gerritsen 
weduwe van Johan van Dijk 

Zij werd geboren op 23 februari 1930 te Enschede 
en overleed op 30 maart in het Bruggerbosch. 

We hebben op 4 april in de parochiekerk 
van de Sint Jan te Enschede en daarna in het 

crematorium te Usselo afscheid van onze moeder, 
oma en schoonmoeder genomen. 

Ze werd geboren als enige dochter van Gerrit 
Gerritsen en Johanna Kloppenburg. Ze groeide op 
met haar vijf broers, Johan, Theo, Vincent, Gerrit 
en Hennie. 

Bij café-restaurant De Vluchte leerde ze vader ken
nen. Op 21 april 1956 traden zij in het huwelijk. In 
1959 werd hun dochter Ria en in 1961 hun dochter 
Thea geboren. Na het huwelijk van Ria en Robert, 
Thea en Herman zijn er vier kleinkinderen geboren. 
Melanie en Suzanne, Pascal en Jeroen. 
Na veertig jaar huwelijk is vader helaas in 1996 
overleden. Moeder bleef toen alleen achter wat 
haar zeer zwaar viel. Kantklossen, puzzelen en t.v 
kijken gaven haar enige afleiding. Gelukkig had ze 
wel regelmatig contact met haar kinderen en haar 
kleinkinderen, samen gourmetten, de feestdagen 
doorbrengen, met haar winkelen en wandelen met 
de kleinkinderen. 

Als ze kwam oppassen gaf ze soms stiekem een 
snoepje of een euro aan de kleinkinderen met de 
woorden: "Niet aan je ouders vertellen". 

De laatste jaren begon moeder dement te worden. 
Helaas moest ze hierdoor het kantklossen opgeven 
en ging ze alleen nog voor de gezelligheid naar de 
kantklosclub maar dit kon ze later ook niet meer 
opbrengen. 

Ze leed erg onder haar dementie en het gevoel 
totaal afhankelijk te zijn van anderen. We hebben 
geprobeerd haar ze goed mogelijk te helpen en 
haar zo lang mogelijk in haar huis te laten wonen 
met hulp van buitenaf. 

Op 18 november moest ze verhuizen naar de 
Kleyne Vaert, omdat het niet meer verantwoord 
was dat ze nog zelfstandig woonde. Na een kort 
verblijf verhuisde ze naar het Bruggerbosch. 
Ondanks alle goede zorg ging haar gezondheid 
steeds sneller achteruit en viel dit leven haar zwaar. 

Onze moeder, oma en schoonmoeder is op don
derdagochtend 30 maart 2006 in alle rust ingesla
pen. 

Wij willen iedereen hartelijk bedanken die haar met 
veel liefde verzorgd en verpleegd hebben in deze 
laatste moeilijke maanden. 

Voor uw meeleven bij het overlijden van onze moe
der, oma en schoonmoeder, danken wij U heel har
telijk. 

Namens: 
Ria, Robert, Melanie en Suzanne 
Thea, Herman, Pascal en Jeroen 


