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Johan na Maria Mulder- Grondman 
Annie 

echtgenote van 
Antonius Maria Mulder 

Ze is geboren op 21 april 1932 te Lonneker. 
Ze overleed op 4 oktober 2002 te Hengelo. 

Na een ge1ongen uitvaartviering in Deurningen 
hebben \\C haar ter crematie naar Usselo begdeid 
op 9 oktober 2002. 

Annie had thuis een rustige jeugd. Na een wrlo\ mgs
tijd van meerdere jaren is ze in 1964 met Toon 
:-.folder getroU\\ d Ze gingen met elkaar \\Onen in 

een knus boerderijtje aan de Top\\eg. Annie \\Crktc 
hard. met name buiten op het erf en met het \cc. 
Ze had veel liefhebberij aan het vee. Ook in de 
moestuin kon je haar dik\\ ij ls aantrelfon. Erg veel 
is er in haar leven rondom het huis veranderd door 
de stadsuitbreiding. maar t.e bleef gelukkig daar met 
Toon. Hoewel ze geen kinderen kreeg. hield ze erg 
van kinderen en 1e \\aren altijd erg welkom bij haar. 
Ze had zelfs een ··poppenhuuske" voor hen inge
richt op de deel Vooral op haar petekinderen \\as 
1e bij1onder gesteld Annie was plezierig en )!a~t-

vrij . Als mensen in nood zaten, zette ze de deur 
voor hen wijd open. En een tijd lang heeft ze een 
heel gezin onderdak verleend. Ze hield ook veel 
van uitgaan en in de buurrvercniging voelde ze zich 
prima thuis. Aan een feestavond met hen of de 
familie deed ze altijd graag mee. Ze genoot erg van 
lekker eten. Met Toon bct.oeht t.e vele paarden
eoncoursen. Annie was ook een gelovige vrouw, die 
graag de kerk bc1ocht. Ze heefi in het leven met 
haar eigen mogelijkheden gedaan wat ze kon en 
opgewekt geleefd. Dat viel niet altijd mee. Zelf had 
ze af en toe wat problemen met haar gezondheid, 
maar daar hoorde je haar nooit over klagen. Ze was 
erg begaan met haar man Toon, Leker toen hij ziek 
\\Crd. Met veel hulp van anderen heefi LC liefdevol 
voor hem gezorgd, en Toon ''~ erg blij dat hij nog 
zolang thuis heefi kunnen doorbrengen. Toen Annie 
iP hel L.iekenhuis \\erd opgenomen \OOr een heup
operatie \\ ees niets erop. dat ze zo snel afscheid zou 
moeten nemen. Na de geslaagde operatie k'\\am een 
aandoening in haar hoofd aan het licht. Om er
\\aeht is ze gestonen en ze laat een grote lege plek 
achter. We mogen geloven. dat ze nu ~oorgoed zal 
leven in het Huis van God. 

"Annie rust in vrede" 

leder die mij en mijn familie heeft bijgestaan en 
mee heeft geleefd na hel omernaehtc overlijden 
van mijn lieve vrOU\\ Annie. ''il ik graag hartelijk 
bedanken. 

A111oon '\1ulder 


