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Dierbare herinnering aan 

Anna Maria Meijer - Huiskes 
"Annie" 

Geboren te Reutum: 21 - 12 - 1933 
Overleden te Hengelo: 2 - 12 - 1997 

Na de uitvaartviering in de parochiekerk 
H. Theresia te Borne hebben wij haar naar haar 

laatste rustplaats in Usselo gebracht. 

Moeder 1s 63 jaar oud geworden. Veel te kort is zi1 bij 
ons geweest Toen z11 stierf konden we er allen vrede 
mee hebben. Ze was op Ze was er klaar voor Haar 
aardse leven was voltooid. Totaal overgegeven aan de 
s1tuat1e heeft ze in het Borsthuis te Hengelo het 
Sacrament van de ziekenzalving ontvangen en enkele 
dagen later haar levensboek afgesloten. 
Annie Huiskes groeide op als dochter te Reutum te
midden van 8 broers en zusters. Haar verdriet was 
blijvend toen op 2-jarige leeftijd haar moeder kwam te 
overlijden. 
Op zeer jonge leeftijd ging Annie werken in dienstbe
trekking in het ziekenhuis bij de zusters te Almelo, al
waar Zij op de ouderafdeling werkte. 
Intens geluk was er toen zij trouwde op 4 oktober 
1956 met Jan Meijer Zij gingen in Borne wonen. 

Uit hun huwelijk mochten zij 5 kinderen ontvangen 
waar zij heel dankbaar mee was. 
Moeder was een vrolijke vrouw, klaarstaand voor een
ieder die hulp nodig had en erg secuur in haar huis
houdelijke werkzaamheden. 
Het is 28 jaar geleden toen haar eerste ziekteverschijn
selen verschenen: verschillende keren m haar leven 
kreeg moeder een hersenbloeding. Ondanks deze han
dicaps die dit met ztch meebracht. bleef zij voor haar 
omgevtng opgeruimd, mede dankzij haar humor, 
sloeg zij zich door het leven. Tot zolang zij dat nog kon 
gat zij veel tijd uit aan haar geliefde hobby's breien en 
naaien. Aan haar kleinkinderen beleefde zij veel plezier. 
Moeder is, zolang dat elke keer mogelijk was, heel fijn 
en goed door vader thuis verzorgd. Ook toen zij voor 
revalidatie telkens in het Borsthuis verpleegd moest 
worden. was het vader die aan haar zij stond en er al
tiJd voor haar was. Ook waren er voor ons, de 
Thuiszorg, het verplegend personeel en doktoren van 
het Borsthuis en onze huisarts een hele steun. Naar 
hen gaat ook onze speciale dank uit! 

Wi1 zijn allen heel blij met de vele gelukkige jaren die 
wij samen met haar mochten meemaken! Wij danken 
God en geven haar nu terug in Zijn armen. 

Onze dank gaat mede uil naar iedereen die ons de af
gelopen 1aren zoveel gesteund heeft door hun belang
stelling en zorg te tonen. 

Familie Meijer 


