
"Lijden met een lach en een traan; 
Woorden soms moeiltjk te verstaan; 

Wie weet wat je hebt doorstaan; 
Al je ltefde heb 1e ons gegeven; 

Met die herinnering zullen wif verder leven. • 

Een fijne en dankbare herinnering aan 

Annie Grouwe 
weduwe van Antoon Heidemann 

Zij werd geboren op 11 maart 1922 in Enter en 
overleed op 24 april 1996 in het ziekenhuis te 
Oldenzaal. Tijdens een Uitvaartviering in de 
Drieëenheidskerk hebben we afscheid van haar 
genomen. Daarna hebben we haar begeleid 
naar het crematorium in Usselo. 

Door een ernstige ziekte is haar leven nu beëin
digd. Een leven waar zij eigenlijk nog lang niet 
klaar mee was. Hulp van familie en kennissen 
heeft het mogelijk gemaakt dat zij tijdens haar 
ziekte thuis in haar vertrouwde omgeving kon 
blijven, zolang zij dit wenste. 

Ze was gek op haar kleinzoon Jelle. Menigmaal 
heeft ze gezegd hoe jammer ze het vond, dat 

ze maar zo kort van hem mocht genieten. Ze 
heeft dan ook alles op alles gezet om zo lang 
mogelijk een lieve oma voor hem te zijn. Ook 
voor Harry en Dinette was ze een fijne moeder, 
die altijd voor hun klaar stond. 

Haar gastvrijheid bezorgde haar veel vrienden 
en bekenden, die graag bij haar op bezoek kwa
men. Na de dood van haar man ging ze niet bij 
de pakken neer zitten. Als iemand haar vroeg 
voor een uitje, al was het maar boodschappen 
doen, sloeg ze dit nooit af; ze genoot van de 
kleine dingen. 

Zij stond als een behulpzame, zorgzame en 
gelovige vrouw in het leven, een fijn mens om 
mee om te gaan. Dankbaar voor dat goede le
ven mag zij nu delen in een nieuw leven om daar 
voor altijd gelukkig te zijn. 

Dank U wel, dat U aan ons gedacht heeft tij
dens de ziekte en bij het overlijden van onze 
lieve moeder en oma. 

Harry en Dinette 
Jelle 


