
t 
Wil in dankbaarheid gedenken 

ANNIE DIJKSTRA - GRONDMAN 

Geboren te Losser op 16 oktober 1919. 
Sinds 28 november 1997 weduwe van 

Jan Dijkstra. 
Overleden in het M.S.T. te Enschede 

op 16 januari 2003. 
Met een plechtige Eucharistieviering in de 
kapel van het Dr. Ariënshuis te Glanerbrug 
namen we op 22 januari afscheid van haar. 

Na een kort ziekbed van slechts enkele 
dagen, hebben wij toch nog onverwacht 
afscheid moeten nemen van onze goede 
moeder en lieve oma. 
Ze was een lieve, warme belangstellende 
vrouw. Maar tegelijk zijn we dankbaar, dat wij 
haar ondanks haar zwakke gezondheid zo 
lang in ons midden mochten hebben. 
Geboren als jongste van een groot gezin, 
kreeg zij de taak om voor haar ouders te 
zorgen. 
Kort na de oorlog getrouwd, werden uit hun 
huwelijk vier kinderen geboren. 
Gelukkig met vader, waren haar kinderen haar 
kostbaarste bezit. 

Zeer plichtsgetrouw heeft zij zich met hart en 
ziel voor ons ingezet en was het in die 
financieel moeilijke tijd haar bekommernis, dat 
wij er altijd keurig uitzagen. 
Als een echte oma was zij trots op haar 
kleinkinderen en bleef zij zich tot het laatst toe 
sterk betrokken voelen bij ieder van ons, 
alsook bij andere mensen. 
Door een slechte longfunctie liet haar gezond
heid vele jaren het nodige te wensen over. 
Maar samen met vader heeft zij genoten van 
de vele kleine uitstapjes. 
Overbezorgd als hij voor haar was, heeft zij 
hem erg gemist. Toch heeft ze zich heel flink 
gehouden in de vijf jaar, dat zij alleen was. Al 
verlangde zij er vaak naar om weer met hem 
verenigd te zijn. 
Zij was een gelovige vrouw, die aldoor haar 
kracht bleef zoeken bij Christus in de Heilige 
Communie en bij dé Moeder-bij-uitstek, Maria. 
Daarom mogen we vertrouwen, dat God ook 
haar nu zal opnemen in de vreugde van de 
hemel, waar onze vader en opa haar is 
vóórgegaan. 

Moge zij rusten in vrede! 

Uit dankbaarheid voor uw meeleven en ter 
gedachtenis aan haar. 

Kinderen en kleinkinderen 


