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Met liefde en dankbaarheid blijven 

wij denken aan 

Anna Hermine Bloemen-Lettmann 

weduwe van Albertus Bloemen 

Tante Anne is geboren op 1 O april 1911 te 
Datteln (D). Gesterkt door het Sacrament van 
de Ziekenzalving is zij op 27 juli 2003 in het 
VVTO te Losser overleden. Op 31 juli, na de 

Eucharistieviering in de H. Maria 
Geboortekerk, hebben wij haar bij haar man 

ter ruste gelegd op ons kerkhof. 

Tante Anne kwam op jonge leeftijd naar 
Nederland. Niet lang hierna volgde haar zus 
Maria Samen woonden ze bij een oom en 
tante op de boerderij. 
Voor iedereen waren ze toen beter bekend als 
"de Wichter van Möllenboer". 
Tante Anne is in 1951 getrouwd. Helaas over
leed haar man na slechts vijf jaar huwelijk. Dit 
is voor haar een heel zware tijd geweest. In 
1965 kwam haar oudste zus Clementine met 
haar gezin op de boerderij wonen. 

Na enige jaren nam hun zoon Herman de boer
derij over. Tante Anne heeft Herman altijd als 
haar eigen zoon gezien. Samen met tante 
Maria heeft ze na een leven van hard wer1<en 
op de boerderij haar verdiende fijne 'oude dag' 
gehad. Met liefde heeft ze altijd voor ons klaar 
gestaan. De geboorte van Annemarie en 
Johan heeft haar eh haar zus Maria veel 
vreugde gebracht. 
Tot aan het overlijden van tante Maria zijn ze 
altijd samen geweest. .. 
Tante Anne was een zeer gelovige vrouw. W11 
zullen haar blijven herinneren als een zeer 
lieve en zorgzame vrouw. Wij hebben haar in 
de laatste jaren van haar leven met alle liefde 
verzorgd. Op 13 juni is tante Anne zo verzwakt 
dat de verzorging thuis niet meer te volbrengen 
is. De verzorging wordt overgenomen in het 
VVTO. Dit was voor haar en ons heel moeilijk. 
Zondagmorgen is ze heel rustig toch nog plot· 
seling heengegaan. Vol dankbaarheid leggen 
we haar in de handen van God, zij moge 
rusten in vrede. 

Voor Uw medeleven en aanwezigheid bij de 
uitvaart en begrafenis zijn wij U zeer dankbaar. 

Herman en Els ter Denge 
Annemarie en Christian 
Johan 




