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In blijvende herinnering aan 

Annie Hunneman 

Sinds 21 juli 1995 weduwe van 

Gerard van der Heiden 

Moeder, oma, werd geboren te Overdinkel op 
24 april 1926. 
Daar overleed zij op 6 juli 2004, thuis, in haar 
eigen vertrouwde omgeving. 
Na een plechtige Uitvaartviering in de Gerardus 
Majellekerk op 10 juli, hebben wij afscheid van 
haar genomen in het crematorium te Usselo. 

Haar hele leven lang heeft Annie te Overdinkel 
gewoond, waarvan ruim 40 jaar lang aan de 
Dwarsweg. 
Haar man Gerard ging haar boven alles. 
Trouw wachtte ze op zijn terugkeer uit Indonesië, 
alvorens ze trouwden in 1953. 
Ze waren gelukkig, en ma trad toe tot de katho
lieke kerk. 
Ze heeft veel steun gevonden in haar geloof. 

Erg gehecht aan 'thuis', werkte ze graag in haar 
tuin . Intens kon ze ervan genieten. 
In 1995 ontviel pa haar plotseling en dit deed 
ons veel pijn. 
Lichamelijk ziek is ma bijna nooit geweest, 
maar de laatste tijd ging het haar beduidend 
minder goed. 
Gelukkig kreeg zij de trouwe helpende hand 
van een tweede Gerard toegestoken. 
Zijn liefdevolle nabijheid heeft zijzelf gewaar
deerd en wij met haar. 
Gezelligheid, mensen om zich heen, aan wie ze 
haar moederlijke zorg kon geven, genieten van 
de kleinkinderen, thuis zijn voor hen, gezellig 
breien en handwerken voor anderen, knus ver
toeven in haar eigen wereldje, met 'miepie', de 
kat, naast zich, dat alles deed haar goed. 
Nu ze rustig, in vrede, is ingeslapen, zonder 
pijn, nu zeggen wij in alle oprechtheid:" Dank je 
lieve ma, oma, voor al je zorgen. Vaak was je zo 
onrustig. 
Wij bidden dan ook: Wees weer bij pa en geniet 
van de eeuwige rust. Moge het eeuwig Licht jou 
blijven verlichten. 

Voor uw medeleven bij het plotselinge overlijden 
van onze ma en oma zeggen wij u hartelijk 
dank. 

Ans, Hans, Rick, Han, Marjolein, Mattie 


