


In liefdevolle herinnering aan 

Annie Graave 
weduwe van Herman Kroese 

levenspartner van Johan Brons 

Ma werd geboren op 12 maart 1925 te Lonneker 
en is op 2 juni 2005 overleden te Oldenzaal. 
Ze was een sterke, nuchtere vrouw met een reëele 
kijk op het leven. Ze had een eigen mening, nam 
haar eigen beslissingen en wilde niet afhankelijk 
zijn van anderen. 
Toen ze op 20 jarige leeftijd trouwde bestond 
haar leven voornamelijk uit hard werken en de 
zorg voor anderen. Zonder te klagen hielp ze 
mee met het vaak zware werk op de boerderij en 
had ze de zorg voor haar gezin en de broer van 
Pa. Haar levensmotto was: niet teurn, gewoon 
deurgoan! Ze was de grote drijfveer bij het op
richten van de juwelierswinkel in Lonneker, waar 
ze later ook menig uurtje verbleef. Ondanks haar 
drukke werkzaamheden was ze een gastvrije vrouw. 
iedereen kon bij haar terecht voor een kop koffie 
of tijdens het eten voor een bord "moos" of eigen
gemaakte soep. 
Na het overlijden van Pa bleef ze op 52 jarige 
leeftijd alleen achter. Graag hadden ze samen 
nog de geplande reis naar Australië gemaakt. 
Het mocht niet zo zijn. Ma heeft deze reis in haar 
eentje gemaakt. 

Na jaren van verdriet heeft ze weer geluk gevon
den bij Johan. Samen hebben ze nog ruim 20 
jaar van het leven mogen genieten. Uitstapjes 
maken in Nederland, Duitsland, België en o.a. 
Lourdes. Elke dag een potje kaarten. Ze genoot 
ervan. Zoals Johan deze weken zo vaak heeft 
gezegd: wie heb·t heel mooi en goed had saam·n. 
Genieten kon ze van de gezamenlijke klein- en 
achterkleinkinderen. Ze was een goede moeder 
en lieve oma voor haar eigen kinderen maar ook 
voor die van Johan. 
Vlak na haar 80° verjaardag werd ze getroffen 
door een ernstig herseninfarct. Na weken van le
ven tussen hoop en vrees hebben wij haar uitein
delijk met pijn in ons hart moeten laten gaan. 
Het geplande reisje naar Duitsland, samen met 
haar kinderen en Johan, waarop zij zich zo had 
verheugd, heeft ze niet meer kunnen meema
ken. Weer heeft Ma haar eigen reisje gemaakt. 
Johan bedankt voor al je liefdevolle zorgen. Wij 
hopen dat je de kracht zult vinden om door te 
gaan. Ook de kinderen van Johan danken wij 
hartelijk voor de wijze waaop ze onze moeder 
hebben geaccepteerd en als hun eigen moeder 
hebben gerespecteerd. 

Wij danken iedereen voor de warme belangstel
ling tijdens de ziekte en na het overlijden van 
Annie, onze moeder en oma. 

Johan Brons 
Fam. Kroese en fam. Brons 


