
'Wees niet bedroefd, het was mooi zo." 

Ter herinnering aan 

Johanna Bernarda Klein Gebbink 
Annie 

Weduwe van 
Theodorus Bernardus Gerhardus Jongbloed 

Theo 

Annie werd geboren op 15 september 1913 in 
Enschede en overleed op 8 april 2010 rn Oldenzaal 
in het Mariahof waar ze vele raren met plezier 
gewoond heeft. Eerst vanaf 1966 rn de 
'aanleunwoningen", later 7000 rn een 
zorgappartement van het Marrahof. 
Ook op hoge leeftijd bleef ze actief en betrokken 
met de mensen om haar heen. Haar trots waren 
haar kinderen maar nog meer haar \achter)klein
krnderen. Precies hield te biJ waarmee iedereen 
bezrg was, studeren, tentamens, examens, werk, 
nreuwe baan. Niets ontging haar Door haar grote 
belangstellrng en interesse kwamen de (klein) 
kinderen dan ook graag langs. Als iemand weer 
eens ver weg woonde in het buitenland waren er 
lange telefoongesprekken. Ook kon ze boerend 
vertellen· over het g1 ote gezrn waarm ze opgroeide 

Na de oorlog kwamen de drie krnderen, Hans, 
Marijke en Charles. Hoewel ze l1et lrjn vond rn 
Hoorn. bleef Twente trekken. Eind 1957 verhuisde 
ze met haar gezin naar Oldenzaal, nu ook weer dicht 
bi1 haar fanulie. In Oldenzaal bouwde ze weer snel 
een vriendenkring op, leerde zwemmen ell werd, 
toen de kinderen groter werden, actief als 
vrijwilligster brj de "Zonllebloem" Helaas overleed 
haar man 'fheo vrij 1ong rn 1985. loch bleef ze actief 
en ging meer reizen. iets waar Theo nooit 10 van 
hield. Ook toen ze verhuisde naar de 
aanleunwoning vond ze nieuwe bezigheden als lid 
van de bewonersraad en vertegellwoord1gster van 
de parochre. In het Marrahof had ze frjne vrienden. 
vooral met rector Hotte en mevrouw Veldhurs 
deelde ze veel. De laatste tijd werden haar 
mogelijkheden in het leven mrnder Fysieke 
beperkingen maakten het onmogelrJk orn er op Lilt 

te gaan. Ze leed hieronder. Zoals ze geleefd '1eeft is 
ze gestorven; actief. helder en vol hlano1 Haar 
laatste woorden Wären "Ik ben er zelf brr" 

Onze oprechte dank voor uw goede zorg en 
medeleven tijdens haar leven en na het overlijden 
van onze moeder, grootmoeder en 
overgrootmoeder 
Hans. Marijke en Charles Jongbloed 


