
In liefdevolle en 
dankbare herinnering aan 

Annie Kristens-Oude Bos 

sinds l februari 1998 
weduwe van Gerrit Kristens. 

Annie werd geboren op 8 november 1921 in 
Oldenzaal. Voorzien van het Sacrament van de 
Ziekenzalving overleed zij in het Oldenzaalse 
ziekenhuis op 14 augustus 2003. Wij hebben haar 
herdacht tijdens e,m uitvaartdienst op 19 augustus 
2003 in de R.K. Drieëenheidskerk. waarna we 
haar te rusten hebben gelegd bij pa op de ge
meentelijke begraafplaats aan de Hengelosewaat 
te Oldenzaal. 

Annie werd geboren in een gezin van 8 kinderen. 
Na de oorlog leerde ze haar man Gerrit kennen en 
trouwden op 17 oktober 1953. Ze werd moeder van 
2 dochters en oma van 4 kleinkinderen die allen 
een hele grote rol in haar leven hebben gespeeld. 
Ze was altijd heel zorgzaam en trots op alles wat 
zij deden. Ma voelde zich heel erg thuis in haar 
hu isje aan de Rossumerstraat 5. alwaar le in 
oktober van dit jaar al 50 jaar l OU hebben ge
woond! Het huis. de plek en de buren waren heel 
belangrij k voor haar. Met pijn in haar hait heeft 

ze het huis moeten verkopen omdat het haar te 
zwaar werd en teveel werk gaf. Ze zou een nieuw 
plekje zoeken op de Molen kamp. maar dat is haar 
helaas niet meer gelukt. Altijd was er bij haar tijd 
voor een praatje en een kop koffie. het liefst elke 
dag. Ook tijdens het ziekbed van haar man Gerrit 
was er tijd en belangstelling voor iedereen. Van 
het 40-jarig huwelijksfeest dat niet gevierd zou 
worden. maar toch door haar kinderen stiekem 
was georganiseerd. heeft ze enom1 genoten. De 
feesten in de buurt en de oud- en nieuwjaars
avonden waren voor haar ieb om naar uit te 
kijken. Omdat het Jopen moeilijker werd heeft ze 
in oktober 2000 een nieuwe heup laten plaatsen. 
Daarna lieten haar knieën haar in de steek. Mei 
2003 heeft ze zelfs nog een nieuwe knie laten 7et
ten. Het herstel hiervan ging voorspoedig tot ze 
op 30 juli getroffen ,,erd door een herseninfarct. 
Deze klap was voor haar dusdanig groot dat ze 
hieraan op 14 augustus 2003 in het ziekenhuis is 
overleden. Velen herinneren zich Annie als een 
gastvrije. zorgzame en spontane vrouw. Wij zijn 
blij dat wij ma gedurende haar laatste moeilijke 
weken hebben kunnen bijstaan. Haar plaats bij 
God heeft / e verdiend. Een fijne herinnering laat 
le achter in onze gedachten. Heel veel dank voor 
uw aanwezioheid '°;:11 medeleven. ook tijdens haar 
verblijf in h;t ziekenhuis. 

Oldennal. Kinderen en kleinkinderen 
19 augustus 2003 




