


Annie Temmen-Heijnen 

• 7 maart 1940 t 23 december 2016 

Op vrijdag 23 december hebben wij afscheid genomen 
van onze moeder en oma . 76 jaar hebben wij haar in ons 
midden mogen hebben, waarvan zij 49 jaar getrouwd was 
met haar grote liefde Hennie. Zij kregen samen twee 
zoons Christiaan en Bert. 

Annie werd op 7 maart 1940 geboren op Erica. Daar 
groeide zij op als oudste dochter in een hardwerkend 
gezin van zes kinderen . 
Na haar huwelijk met Hennie heeft Annie heeft vele jaren 
met haar gezin aan de Meineszstraat gewoond. Vijf jaar 
geleden is zij samen met Hennie naar de Duikerstraat 
verhuisd . Als gezin hebben zij vele jaren een seizoensplek 
op de Beerze Bu lten gehad en hebben dit als een zeer 
mooie tijd ervaren. Later hebben zij vele jaren een 
stacaravan in Hardenberg gehad. Toen zij dit moesten 
opgeven door de Alzheimer van Hennie, is haar dit zwaar 
gevallen. Voor haar was dit plek waar ze met Hennie echt 
kon genieten, tot rust kwam en lekker kon slapen. 
Ann ie hield van zorgen, niet al leen voor de kinderen en de 
fami lie, maar genoot ook van haar vrijwilligerswerk voor 
de KVG en de Zonnebloem. Zij was dan ook zeer trots op 
haar erepenning van de Zonnebloem die zij in 2002 mocht 
ontvangen. 
Naast haar sociale en zachte kant was Annie ook iemand 
die recht voor de raap kon zijn, soms bij het kwetsende af. 

Na een ongelukkige va lpartij met haar f iets bleef zij 
blijvend pijn houden aan polsen en benen met als gevolg 
dat haar mobiliteit verder afnam. 

Door de dood van Hennie in 2012 werd dit versterkt. Zij 
voelde zich na zijn overlijden vaak "a llenig" en wist haar 
eigen leven niet meer te leven. Dit was niet altijd 
makkelijk voor haar omgeving en de mensen die haar 
liefhadden. De kinderen zijn dan ook dankbaar voor alle 
steun die zij in deze moeilijke tijd heeft mogen ontvangen 
van familie, buren en vrienden. 

Annie was ontzettend trots op haar kleinkinderen en 
sprak met anderen regelmatig over hoe het met hen ging. 
Ook sprak zij vaak van : "a ls ik maar weer kan, dan .... " en 
gaf aan graag nog bij Stijn te wil len kijken in Utrecht, bij 
Renée in Nijmegen, bij de voetbal van Tess en samen te 
willen eten bij Maud. Helaas is haar het niet meer gelukt 
om dit te rea liseren. 
Door haar afnemende gezondheid en het grote gemis van 
Hennie lukte het Annie niet meer om zo goed voor haar 
zelf t e zorgen met als gevolg dat zij op 17 november werd 
opgenomen in het Scheperziekenhuis. Hier heeft zij een 
ziekbed van zes weken gehad en in deze periode kwam 
voor de kinderen steeds meer de "oude ma" terug. 
Vorige week woensdag heeft zij tot ieders verrassing 
samen met haar buurtjes genoten van het Shantykoor. 
Deze laatste dagen met haar waren bijzondere dagen en 
blijken achteraf dagen van afscheid nemen te zijn 
geweest. 
Op 23 december heeft Annie afscheid genomen van haar 
kinderen en kleinkinderen en is rustig ingeslapen. 
Daarmee is haar wens om weer bij haar grote liefde 
Hennie te zijn in vervulling gegaan. 

Erica, 30 december 2016 

Wij danken u voar uw belangstelling en medeleven. 


