
Wij hebben het leven maar te leen, ooit wordt het 
ons teruggenomen. Maar in gedachten zal zij 

altijd bij ons blijven. 

Dankbaar willen wij herdenken 

Annie Roesthuis - Blokhuis 
echtgenote van Gerrit Roesthuis 

Annie kwam uit een groot Denekamps gezin, 
verhuisde naar Oldenzaal toen ze trouwde met 
Gerrit. Er kwamen twee dochters. Met het werk op 
het land en in huis had ze haar handen vol. Ze was 
een harde werkster, het werk moest ook altijd klaar 
zijn, het liefst nog dezelfde dag. 
Door uitbreidtng van de gemeente Oldenzaal 
verhuisde het gezin naar "de Thif. Hier werd het 
leven een stuk makkelijker doordat de faciliteiten 
stukken beter waren dan op het platteland. Mamma 
hield veel van bloemen, kon daar intens van 
genieten. Vooral zomers wanneer ze in het 
zonnetje een boekje las. Lezen was haar grootste 
hobby. Voor de kleinkinderen Aatke en Evelien was 
ze een lieve oma, waar niets te veel voor was. Haar 
gezondheid werd minder, verhuizing naar de 
binnenstad volgde. Mamma vond het gezellig en 
leuk om met pappa te winkelen. 

Het lopen werd steeds moeilijker, maar een kopje 
koffie drinken in het winkelcentrum hoorde erbij. 
Hoewel ze wel eens aangaf dat ze pijn had, was 
klagen er niet bij. De afgelopen drie jaren waren 
erg moeilijk en zwaar voor haar, uijeindelijk kwam 
ze in een rolstoel. Ze had een vaste plek in de 
woonkamer, zodat ze kon genieten van de tuin. 
We merkten wel dat ze zó graag anders wou, maar 
dat ging niet meer. 
Op een gegeven moment moest ze uit huis, vond 
dat heel erg en was daar zeer verdrietig over. 
September 2003 ging ze naar het verpleegtehuis 
V. V. T.O. in Oldenzaal. Gelukkig had ze het prima 
naar de zin. Ze genoot van de uitstapjes, vooral de 
wandel-vierdaagse. Ze was helemaal verguld met 
de medaille die ze kreeg op de laatste dag van dit 
evenement. Bezoek vond ze heel fijn, vooral van 
pappa die élke middag, weer of geen weer, bij haar 
kwam. Op 18 juli j.l. kwam ze een hele dag thuis, 
het was hun 45-jarig huwelijksdag. Dat heeft ze 
geweldig gevonden. De laatste weken ging haar 
gezondheid met sprongen achteruit. 

Op 14 augustus 2004 is ze rustig overleden, 
temidden van haar gezin. 

Gerrit Roesthuis 
Kinderen en kleinkinderen 


