
In dankbare herinnering aan moeder en oma 

Annie Wolters - Oude Meilink 
Moeder werd geboren op 4 juni 1931 te Al
melo. Ze was de oudste uit een gezin van 
6 kinderen. Al vroeg moest ze meehelpen in 
de huishouding. Later is ze gaan werken bij 
de Twentse Damast en diverse naai ateliers. 
In haar jonge jaren leerde ze vader (Koeln 
Gerrard) kennen. Vader ging 3 tot 4 keer per 
week met de motor naar Almelo om zijn An
nie te bezoeken. Ze hadden op een gegeven 
moment een huis gekocht van Wosmans aan 
de Kremersweg, maar de verkering raakte uit, 
dus de koop ging niet door. Maar zoals zo vaak, 
troffen ze elkaar weer op het goede moment. 
Op 5 februari 1959 zijn ze getrouwd en aan de 
Reintsweg in Enter gaan wonen. Samen heb
ben ze 4 kinderen gekregen waarvan de jong
ste is overleden. Ze waren gelukkig samen en 
druk op de boerderij en met de veehandel. Ze 
was ook zeer precies met alles, of het nu de 
tuin was of de kleding, het moest allemaal tip 
top zoals zij dat voor ogen had. De zaken gin
gen voorspoedig totdat vader op 8 april 1977 
plotseling op 48 jarige leeftijd overleed. Haar 
wereld stortte in, toch deed ze haar best om 
de boerderij te runnen en het jonge gezin te 

verzorgen. Maar in de loop van 1978 kon zij het 
niet meer aan, ze stortte geestelijk volledig in 
en werd daarvoor opgenomen. 

Johan en Hetty zijn aan de Reintsweg blijven 
wonen en moeder is in 1984 verhuisd naar de 
Erve Weterinck in Enter. Hier heeft ze 12 jaar 
gewoond met veel plezier en ook de geboorte 
van haar 8 kleinkinderen maakte haar toch 
weer gelukkig. 

In 1996 sloeg het noodlot voor haar weer 
toe. Na een heupoperatie met complicaties 
is ze in een diepe coma geraakt. Volgens de 
artsen was genezing en herstel niet meer 
mogelijk. Maar sterk als ze was, is ze na een 
coma van 6 weken en een lange revalidatie 
periode in het Roessingh te Enschede alsnog 
hersteld. ze is daarna verhuisd naar Antoni
ushof dichtbij Frans en Linda, een vertrouwd 
adres waar ze veel kwam. Weer werd ze niet 
gevrijwaard van verdriet, al haar broers en zus 
zijn op jonge leeftijd overleden. Wel heeft zij 
altijd genoten van de kinderen en kleinkinde
ren die veel kwamen op de Antoniushof. Ook 
had ze veel steun aan Dianne, vooral de laat
ste twee jaar toen het steeds slechter met 
haar ging. In juli 2008 is ze verhuisd naar 
het Reggedal waar meer zorg aanwezig was. 



Hier kon ze vooral genieten van de activitei
ten waaraan ze meedeed in de groep van de 
dagopvang en, zoals altijd, was ze nog steeds 
zeer geïnteresseerd in het wel en wee van haar 
kinderen en kleinkinderen. 

De laatste week van haar leven heeft ze in het 
ziekenhuis gelegen, ze was zo benauwd door 
haar ziekte dat ze niet meer thuis kon zijn. Vrij
dagavond 27 februari 2009 rond de klok van 
22.00 uur gingen wij allen naar huis, het leek 
redelijk te gaan, ze zwaaide ons nog uit en zei 
moe te zijn en te willen slapen. Een half uur 
later is ze rustig ingeslapen. 
Woensdag 4 maart 2009 hebben wij haar be
geleid naar haar laatste rustplaats op het R.K. 
kerkhof aan de Disselsweg te Enter waar ze 
weer herenigd is met vader. 

Lieve moeder en oma, alles was niet gemak
kelijk, toch ben je ver gekomen. Bedankt voor 
alles en we zullen je missen. 

Wij danken iedereen voor het medeleven dat 
wij mochten ontvangen tijdens haar ziekte en 
na het overlijden van onze moeder en oma. 

Kinderen en kleinkinderen 

Enter, maart 2009 




