
Een blijvende gedachtenis aan 

Anna Gerharda Kristens 
"Tante Annie" 

" Anna" 
"Oma Annie" 

Annie werd geboren op 30 oktober 1913 te Rossum 
en overleed toch nog onvenvacht, voorzien van het 
H. Sacrament der Zieken, op 31 juli 2002. Op 6 
augustus hebben we haar na een uitvaartdienst in 
de kapel van "Mariahof" te Oldenzaal bij haar zus 
Marie!Je te ruste gelegd op het kerkhof te Rossum. 

Het leven van Annie werd gekenmerkt door haar 
inzet voor anderen. Vanaf haar l 4e jaar was zij 
werkzaam in gezinnen waarbij ze de rol van "moe
der" vervulde. Dit deed ze met plezier en toewij
ding. Haar taak in het gezin van tandarts Scholten 
begon in 1940 en duurde tot 1963 . Toen waren er 
inmiddels zeven kinderen . Deze heeft ze door haar 
liefdevolle en stimulerende inzet tot haar dood aan 
zich gebonden, waardoor de families Schollen en 
Muller ook een band kregen, met als jaarlijks hoog
tepunt een gezamenlijk diner ter ere van haar ver
jaardag. 
In 1964 kwam ze in het gezin Muller met de jonge 
kinderen Harry en Maria. Pa (Wi llem) Muller moest 
zijn vrouw Annie al vroeg missen . Tante Annie 

heeft de kinderen altijd als eigen beschouwd en hen 
op een uitstekende manier tot volwassenheid ge
leid. Ze kon enorm genieten van haar hobby 's zoals 
kaarten, borduren, kegelen, vakanties, wandelen en 
winkelen. In 1987 ging ze wonen in haar huis op de 
"Mariahof' . Toen kreeg ze er veel kennissen bij . 
Ondanks de mooie inrichting voelde zij zich niet 
thuis in haar eigen huis . Veel heeft ze al s oma 
genoten van de kinderen van Harry en Gerda en 
van Maria en Ben. Met name Yvon en Marlou wa
ren alles voor haar. Uren achtereen konden ze zich 
met elkaar ve rmaken . Enkele jaren geleden kreeg 
ze de eerste kwaaltjes ; deze wist ze steeds goed te 
overwi nnen, tot het moment kwam dat er sprake 
was van een ernstige ziekte die haar steeds meer 
pijn bezorgde. Ze werd in het ziekenhuis opgeno
men. Daar heeft ze helaas geen genezing meer mogen 
vinden . 

Lieve Tante Annie, Anna, Oma Annie, bedankt voor 
alles! 

Voor uw blijken van belangstelling, bezoekjes, kaar
ten en telefoontjes tijdens haar ziekte en overlij
den zeggen wij u oprecht dank! Het heeft ons erg 
gesteund. 

Familie Muller 
Yvon en Marlou 

Familie Schollen 
Familie Kristens 


