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Het leven van Annie Butler werd gekenmerkt 
door regelmaat en constantheid. Ze woonde haar 
hele leven op dezelfde plek aan de Dorpsstr~at 
in Lonneker (met alleen in 1953 een verhuizing 
naar de overkant), ze werkte op kantoor voor één 
baas, machinefabriek Sanders in Enschede, en 
ze woonde altijd samen met haar beide zusters, 
Bertha en Linie. Met z'n drieën hadden ze het goed 
voor elkaar: Annie en Linie verdienden de kost met 
administratief werk en Bertha was de manager van 
het huishouden. 
Ook het rooms-katholieke geloof was een 
constante. De verering voor de Heilige Maagd 
Maria kende geen grenzen: de bedevaarten naar 
Lourdes waren hoogtepunten in het bestaan. 
Maar liefst zevenendertig J88.r vervulde Annie 
een bestuursfunctie in het Katholiek Vrouwen 
Gilde (KVG) in Lonneker. De KVG organiseerde 
educatieve activiteiten voor de leden en deed 
aan fiefdadigheid, o.a. ten behoeve van andere 
verenigingen in Lonneker. Vijfentwintig jaar lang 
was ze secretaresse van de KVG en daarna twaalf 
jaar voorzitter. Bij haar afscheid in 1992 prees 
pastoor Pas haar voor haar inzet. 

Voor ons, de zeven nichten en neven, wa~ ze - toen 
wij nog kind waren - de liefste van de dne "dames 
Buitel". Dat kwam vooral door haar vriendelijke 
uitstraling. Tante Linie en Bertha keken wat strenger 
uit de ogen. Eens in de week - op zondag - at één 
van ons met hen mee. En op Eerste Paasdag was er 
familiereünie en aten de drie zusters samen met het 
grote gezin van hun broer Gerrit paaseieren. 
Dit is voor ons - de neven en nichten - het einde 
van een tijdperk. Altijd waren ze er, de drie zusters 
van ons vader. Maar eerst, in 1992, ging de jongste, 
tante Linie bijna zeventig jaar oud. In september 
2009 stieri'tante Bertha, zevenennegentig jaar oud. 
Op dat moment was ook Annie al ongeneeslijk ziek, 
zonder dat ze dat aan zichzelf en anderen durfde 
toe te geven. . . 
Het laatste half jaar van haar leven 1s met het 
gemakkelijkste geweest. Ze had moeite te 
aanvaarden dat ze niet meer kon wat vroeger 
vanzelf ging: het lopen, het onthouden, het horen. 
Dankzij intensieve thuishulp __ en. aanpassingen in 
de woning kon ze nog lange tijd in haar vertrouwde 
omgeving blijven wonen. 
De laatste weken van haar leven is ze liefdevol 
verzorgd in hospice Holos in Oldenzaal. De eers~e 
dagen had ze verdriet om het verlies van haar huis 
en uitzicht op de weilanden, maar daarna .. vot.~e 
berusting en voorbereiding op het onverm1jdeh1ke. 
We hebben Annie nooit vriendelijker zien glimlachen 
als bij de taaiste bezoekjes waarop ze ons nog 
herkende. Praten kon ze niet meer, maar wel stralen. 

Ze ruste in vrede. 

De familie 




