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In liefdevolle herinnering aan 

Anna Maria Bake 

Geboren op 12 mei 1917 te Lonneker. 
Overleden op 30 december 2010 te Delden. 

Weduwe van Gerrit in het Ve ld 

Annie was de jongste uit een gezin van negen 
kinderen. Zoals gebru ikelijk in die tijd leverde ze 
een bijdrage in het gezin en was ze een belangrijke 
steun voor haar moeder. In 1939 is zij getrouwd 
met Gerrit in het Veld. In 1942 werd hun gezin 
compleet met de geboorte van hun dochter Hannie. 
Na een korte periode in Gron ingen gewoond te 
hebben, bracht heimwee haar terug naar Twente. 
Hier is zij met haar gezin in 1953 gaan wonen aan 
de Wethouder Voogdgeertstraat in Hengelo waar 
ze tot medio 2010 is gebleven. 

Zij is altijd een zorgzame echtgenote, moeder en 
oma geweest. Zij genoot samen met haar ma·n 
vo lop van haar drie kleinzoons en later van hun 
partners en de achterkleinkinderen. Plezierig vond 
ze het als je langskwam en zij zorgde ervoor dat je 

ni€ts tekort kwam. Ze verte lde graag over vroeger, 
haar werk in de hoedjeswinkel en ze was trots op 
haar man die de wet diende. 

Annie heeft zich gelukkig geprezen dat zij met 
Gerrit bijna 65 jaar gelukkig getrouwd is geweest. 
Hun zorg voor elkaar heeft ertoe geleid dat ze tot 
aan het overlijden van haar.echtgenoot - op haar 
verjaardag - in 2004 hebben kunnen wonen en 
leven op hun eigen vertrouwde wijze. Ze heeft het 
overlijden van haar steun en toeverl aat niet goed 
kunnen verwerken. Het ver lies was te groot. In de 
afgelopen jaren heeft ze moeten inboeten op haar 
ze lfstandigheid, mede doordat het geheugen haar 
in de steek liet. Met hulp van haar familie, buurvrouw 
en zorg van derden heeft ze tot aan het moment 
van haar verhuizing naar het Woonzorgcentrum 
St. Elisabeth in Delden in haar vertrouwde omgeving 
geleefd. 

Nadat in de laatste maanden haar gezondheid 
sterk achterui t was gegaan, is zij vred ig gestorven. 

Hannie en Bert 
Gerbert en Noes 
Nick en Wilmy 
Maurice en Annemarie 
en achterkle inkind eren 


