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Overleden 13·10.2014 

Anna os geboren tegenover de Oude Toren in losser. Haar 
ouders maakten zich veel zorgen om haar omdat ze na een 
zwangerschap van zeven maanden ter wereld kwam. Ze os 
opgegroeid In een bakkersgezin van acht kinderen en heeft 
daar altijd goede herinneringen aan overgehouden. iedere 
broer of zus was haar even lief. 

Ze was een era dankbare vrouw; iedereen die oets voor 
haar deed of haar bezocht werd oprecht bedankt. Ook het 
geloof was voor haar heel belangrijk, ze heeft vaak Kevel.ler 
bezocht met hllar zus. 

Ze heeft boj diverse gezonnen gewerkt, maar vooral bij 
de fam1l1e Hendroks heeft zij altijd met heel veel plezier 
gewerkt en aezorgd voor de kinderen, doe haar nog met 
regelmaat bezochten. Ze keek er altijd naar uit dat ze 
bezoek kreeg en was daar ook erg dankbaar voor. Al voor 
haar 30' verJaardag is ze in de avonduren gaan schoon· 
maken In het gemeentehuis, ook dit heeft ze tot haar 65' 
volgehouden. 

Ze heeft altijd samengewoond met haar zus Rika. Toen 

ze 83 was is haar zus plotseling overleden en vanaf dat 
moment stond ze er alleen voor. Dat was voor haar erg 
moellijk, maar met behulp van f<1m1loe, in het b•Jzonder haar 
nocht Marietje, os haar dat erg goed afgegaan. 

Op haar 93' kon ze met langer aan de Van Oeinsestraat 
blijven en is ze in Sint·Maanensstede gaan wonen. Daar 
heeft ze met heel veel plezier gewoond en genoten van de 
leuke contacten en vooral het sjoelen en de bingo, dat liet 
ze niet aan zich voorbij gaan. 

Toen ze bijna honderd was heeft ze met een val haar heup 
gebroken. Haar sterke wilskracht heeft er voor gezorgd dat 
ze snel weer thuis was en daar heeft ze weer leren lopen. 
Enkele weken voordat ze honderd werd kreeg ze long· 
ontsteking ook daar is ze bovenop gekomen. 

Kon na haar verjaardag overleed haar laatste broer en 
haar angst om alleen over te bhjven 1s waarheid geworden. 
Toen ze 101 jaar werd 1s de burgemeester nog op bezoek 
geweest en is er een stukje over haar in de krant gekomen. 
Wat was ze daar trots op. 

Na deze verjaardag gong haar gezondheid steeds verder 
achteruit. Ze was voorbereid op het einde van haar leven. 
Op maandag 13 oktober is ze in het bijzijn van enkele fami· 
lieleden rustig ingeslapen. 

Neven en nichten 

losser, 13 oktober 2014 


