
Anna Theresia Paus - Geerdink 



In Memoriam 

Annie Paus - Geerdink 
sedert 26 december 1996 weduwe 

van Gerardus Antonius Paus 

Na de avondwake op donderdag 8 augustus in de Basiliek van de 

St. Pancratius te Tubbergen hebben we haar op 9 augustus begeleid 

naar het crematorium "Twente" te Almelo . 

* 27 april 1924 t 6 augustus 2013 

Van 1 tot 89 jaar, iedereen roept een mooie leeftijd. Zeker omdat je tot voor kort alles zelf nog 
kon doen. Wel moest je heel langzaam iets inleveren, vooral een stukje onafhankelijkheid wat 
je heel erg vond. De afgelopen vier weken heb je gestreden voor deze onafhankelijkheid . Als 
je dan toch naar een verpleeghuis moest wilde je alleen als je de scootmobiel mee mocht. 
Gelukkig is je dit bespaart gebleven. Toen bleek dat je niet meer terug kon naar je eigen huis 
en je steeds meer afhankelijk zou worden kon je eindelijk toegeven aan je moeheid en het 
los laten. 

In 89 jaar maak je veel mee. Verdriet, vreugde, liefde, plezier te veel om op te noemen. 
89 jaar zo'n lang leven, zoveel verhalen . iedereen die je op deze weg is tegen gekomen heeft 
zijn eigen verhaal en herinnering. Er waren mooie jaren en er waren jaren van verdriet al liet je 
dit weinig merken om ons niet te belasten. Je verloor pa en twee van je kinderen, een die veel 
te vroeg uit het leven gerukt werd en de ander omdat je hem niet vast kon houden. Ik weet 
zeker dat je dit veel verdriet heeft gedaan, dat jullie elkaarniet konden vinden op je levenspad, 

maar je klaagde niet over de verliezen in je leven. Symbolisch willen we je het boeket bloemen 
meegeven waarin we symbolisch samen zijn 5 kinderen, 8 kleinkinderen en 13 achterklein
kinderen met de 14' op komst, wat was je trots op deze rijkdom. 

Daarnaast was er veel plezier. Samen met pa stelde je je huis gastvrij open voor de vele neven, 
nichten en vrienden die konden komen voor een praatje, een borrel, eten en als het moest ook 
slapen. Wat ik altijd in de laatste jaren bewonderd hebt is dat je zo kon genieten van vaak hele 

kleine dingen. Je huis, je zelfstandigheid en je leven ook al leek dat voor ons vaak eenzaam, 
omdat wij allemaal naast ons eigen leven ook ver weg wonen. 

Een paling, een sorbet, lekker eten, maar ook de reizen naar Curaçao, Turkije samen met pa en 
later op je 80' en 85' naar Hongarije. Je wilde alles zien, niet wetend hoe veel groter Hongarije 
is dan Tubbergen . En van de verjaardagsfeestjes, wat genoot je hiervan en vertelde je graag 
hoe rijk je was met al die mensen om je heen, aan de thuiszorg. Toen de afgelopen weken 
aan je verteld werd aan een van de achterkleinkinderen dat je ziek was melde hij dat dat 
niet kon omdat je 90 zou worden en we dan toch zeker een heel groot feest zouden krijgen . 
Je antwoord was dat moet doorgaan rond mijn verjaardag. Het mocht dit keer zelfs in het 
midden van het land. Ma, je hebt gevraagd bij elkaar te blijven, we weten niet of ons dit lukt. 
We zullen net als jij doen wat binnen onze mogelijkheid en binnen onze beperking ligt. 

Max je oorlogsbroer die de laatste dag nog uit Noorwegen kwam omdat je graag afscheid 
wilde nemen, Henk en Riekie waar je altijd een beroep op kon doen en natuurlijk de mensen 
van de thuiszorg en 3 west van het ZGT, evenals alle schoonzussen, neven en nichten die de 
afgelopen tijd jou en ons gesteund hebben, zijn we diep dankbaar. 

Voor uw steun en blijken van belangstelling tijdens ziekte en medeleven op welke wijze dan ook na 
het overlijden van Annie, danken wij u. 

Namens kinderen, klein- en achterkleinkinderen 
Tubbergen, 9 augustus 2013 

Burgemeester Smalstraat 14 


