
In dankbare herinnering aan 

Anna Maria Theresia 
Mulder-Wennink 

Annie 
Weduwe van Hermannus Bernardus Mulder 

Geboren 5 oktober 1927 te Deurningen 
Overleden 12 augustus 2003 te Enschede 

We hebben 16 augustus afscheid van haar genomen tijdens 
een plechtig gezongen uitvaartviering in de H. Plechelmuskerk 
te Deurningen, waarna we haar bij Pa te ruste hebben gelegd. 

Annie was de oudste in een gezin van 10 kinderen. Na de 
lagere school is ze bij vele gezinnen als hulp in de huishou
ding werkzaam geweest. Op 23 mei 1956 trouwden Ma en Pa 
en gingen, zoals toen nog gebruikelijk, inwonen op de boer
derij van Pa. Uit dit huwelijk zijn 4 kinderen geboren. Daar
naast had zij tevens de zorg voor haar zwager Bels op zich 
genomen. Bels en Ma konden het goed met elkaar vinden. Ma 
klaagde nooit, werkte hard en was een onovertroffen gast
vrouw. Een kenmerkende uitspraak van haar was dan ook "Waj 
vandaag kunt doan, moj nig oetstel'n tot mo'n". Op haar manier 
wist zij ook gezelligheid en sfeer te creëren, met name de feest
dagen zullen we nooit vergeten. Daar gaf ze blijk van haar 
organiserend vermogen en kookkunst, vooral het "Annie
slaatje" was haar specialiteit. Haar ontspanning kon ze vinden 
in spelletjes, kaarten en haar grootste passie was autorijden. 

In 1981 vierden ze hun 25-jarig huwelijk. Hun bedrijf beëindig
den ze in 1985 en verhuisden naar het dorp Deurningen. Je 
zou denken dat ze het daar rustiger aan ging doen, maar het 
tegendeel was waar. Haar energie die ze op de boerderij 
gebruikte zette ze nu in bij de diverse verbouwingen aan de 
woningen van haar kinderen. Haar energie leek niet op te kun
nen totdat ze begin 1990 een hersenbloeding kreeg , waar
door haar leven drastisch veranderde. Ondanks dat, heeft ze 
in Deurningen 12 fijne jaren gehad en tevens kunnen genie
ten van haar kleinkinderen. Ma was blij en dankbaar dat zij in 
die tijd ook haar 40-jarig huwelijksfeest in het bijzijn van haar 
kinderen en kleinkinderen mocht meemaken. In april 1997 
verhuisde ze samen met Pa naar Huize SI.Jozef in Weerselo, 
waar ze liefdevol verzorgd werden. Maar waar ze helaas ook 
afscheid moest nemen van Pa die 23 januari 2001 overleed. 
Ma verhuisde daarna naar kamer 64, waar ook haar moeder 
had gewoond, ze was daar erg op zichzelf en kon dag in dag 
uit genieten van haar muziek met als favoriet Jantje Smit. 
De kleinkinderen waren alles voor haar, en ze verheugde zich 
altijd op hun bezoek, dan was het ook gelijk "de kitkat ligt in de 
koelkast". De kleinkinderen noemden haar dan ook al "de kit
kat Oma". Tot het laatst toe heeft ze niet geklaagd en wou ze 
nog niemand tot last wezen. 

Ma . ... je was een hele lieve moeder en oma 
we zullen je heel erg missen. 

Wij danken U voor al Uw belangstelling en medeleven. Onze 
speciale dank gaat vooral uit naar het "Huize SI.Jozef' waar 
ze 6 jaar lang liefdevol verzorgd is. 

Kinderen en kleinkinderen. 


