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Ter herinnering aan 

Annie Kroeze-Nijhuis 
weduwe van Willy Kroeze 

levenspartner van Jan Veldhuis 

• 17 oktober 1937 
t 12 oktober 2007 

Ma was de op één na jongste in het gezin. 
Doordat ze een langere periode ziek was 
geweest op de lagere schoof heeft ze één jaar 
over moeten doen. Dit vond ze heel erg. Na de 
lagere school wilde ze verder leren, maar moest 
met tegenzin naar de huishoudschool. Daarna 
heeft ze bij een ander gezin het huishouden ver
zorgd. 
In 1964 trouwde ze met Willy. Ze kregen 2 
zonen. Ze trokken vaak met het gezin erop uit. 
Ma heeft ons een hele fijne 1eugd bezorgd 
ondanks de weinige middelen die er waren. 
Heel vroeg heeft ze haar man Wiiiy (na 2 jaar 
ziektebed) in 1984 op 45 jarige leeftijd verloren. 
Tijdens de ziekteperiode van Willy werd ook zij
zelf ernstig ziek. Zij had echter geen tijd om 
hierbij stil te staan, omdat ze alle aandacht aan 
haar man en kinderen moest besteden. 3 jaar 
later ontmoette ze Jan waarmee ze nog 20 

gelukkige jaren heeft beleefd. Er ging geen dag 
voorbij zonder een pot1e kaarten met Jan. 
Ma was ontzettend blij en apetrots toen haar 
kleinkinderen waren geboren. Ze kon er ontzet
tend van genieten als de kleinkinderen kwamen 
logeren of als ze er een dag mee op stap gin
gen. 
Ma stond altijd voor iedereen klaar en kon geen 
nee zeggen. Zij was een warme persoonlijkheid. 
De deur stond altijd voor iedereen open. 
In 1999 is ze verhuisd van Losser naar Mander, 
maar ze heeft nooit afscheid kunnen nemen van 
Losser. Ze bleef haar hobby's en kontakten 
houden in Losser. 
De laatste 4 jaar sukkelde ze weer met haar 
gezondheid waarbij ze heel veel steun kreeg 
van Jan en de kinderen. Ze heeft ondanks de 
ziekte deze periode geprobeerd met humor te 
doorstaan. Op woensdag 5 oktober werd ze 
doodziek door Jan naar het ziekenhuis gereden. 
Na een kortstondig ziekbed, waarbij ze veel 
heeft geleden is ze moegestreden op vrijdag 12 
oktober rustig ingeslapen. 

Ma, oma, bedankt voor alles! 

Lieve mensen, bedankt voor jullie steun en 
medeleven. 

Jan, kinderen en 
kleinkinderen 


