
Met grote dankbaarheid 
blijven wij ons herinneren: 

Anna Gerritdina Wantia - Slot 
weduwe van 

Heinrich Hermann Wantia 

Moeder werd geboren te Haaksbergen op 21 
september 1916. Op 3 november 2000 is na een 
liefdevolle verzorging van bijna 4 jaar in het 
verzorgingshuis "De Molen berg" te Groenlo over
leden. De uitvaartviering op woensdag 8 novem
ber was voor ons het moment van afscheid ne
men. Daarna hebben we haar begeleid naar het 
crematorium Enschede te Usselo. 

Moeder trouwde in 1940, en werd inwoonster van 
Groenlo. In de loop derjaren heeft ze samen met 
haar man een zaak opgestart. Al met al geen 
gemakkelijke onderneming, ook omdat dit in de 
oorlogsjaren was, maar het lukte. Uit het huwelijk 
werden vier kinderen geboren, waarvan in 1983 
Tonnie op 40-jarige leeftijd is overleden. Ook 
heeft ze het moeilijk gehad, toen de zaak van 
hand werd gedaan, omdat er geen opvolger voor 
was. Ze woonden "mooi", aan de Bevrijdingslaan, 

maar sindsdien was ze de "oude" niet meer. 
Ze was haar "ideaal" helemaal kwijt. 
In de loop der jaren ging het met hen beiden 
slechter. Ze verhuisden naar de Canisiushof, 
maar ook daar vond ze niet helemaal haar 
"draai". Na het overlijden van haar man werd ze 
bewoonster van "De Molenberg" . Daar heeft ze 
door de verzorging van de kinderen en het perso
neel nog een paar mooie jaren gehad. Het "tij" 
werd gekeerd door twee ingrijpende voorvallen. 
Eerst overleed Mevr. Nijhof, met wie ze al een 
paar jaar goed contact had. Ze waren dagelijks bij 
elkaar, koffie drinken, t.v. kijken. 
Toen kwam ze tevallenenbrakhaararm. Ditwas 
al metal te veel voor haar. Een uitspraak van haar 
was soms:" Ach, voor mij hoeft het niet meer". 

Hopelijk vindt ze nu de rust. 

Onze speciale dank gaat uit naar het personeel 
van De Molenberg. 

Bedankt voor uw medeleven. 

Kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkind. 


