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In dankbare herinnering aan 

Annie N iekrake 

* 12 november 1921 t 20 september 2004 

Tante Annie werd geboren op 12 november 1921 in Oldenzaal. Na de la
gere school en huishoudschool ging ze werken in de confectie. Dit heeft ze 
jaren met heel veel plezier gedaan. 
Toen haar moeder overleed nam zij de zorg voor haar vader op zich. 
Doordat haar vader werkzaam was bij de N .S. konden ze kostenloos ge
bruik maken van de trein. Hier maakten ze dan ook veelvuldig gebruik van 
zodat ze familieleden in het westen konden bezoeken. Samen hebben ze een 
hele leuke tijd gehad. 
Toen in 1969 onze moeder overleed, heeft ze de keuze gemaakt om voor 
ons, vader en Tante Trui te zorgen. Haar stadse leven verruilde ze voor een 
leven op het platteland. Dit was niet altijd gemakkelijk voor haar, maar 
haar geloof was een hele steun voor haar. 
Door de jaren heen ontplooide ze zich tot een echte moeder en echte boerin. 
Ze genoot van het leven op het platteland. 
Trots was ze, dat we allemaal ons eigen plekje kregen, trouwden en kinde-

ren kregen. Ze was een echte moeder voor ons en een trotse oma voor haar 
kleinkinderen. Voor pa was ze zijn steun en toeverlaat. Zijn hele leven kon 
hij op haar vertrouwen. ·' 
Toen pa in 1997 ernstig ziek werd heeft ze hem met veel liefde en zorg 
omringd. Tot aan zijn dood heeft ze dit met veel overgave gedaan. Na zijn 
dood wist ze, ondanks het gemis van pa, toch de draad weer op te pakken. 
In 2003 werd bij haar een ernstige ziekte geconstateerd. Na de operatie 
werd haar leven compleet anders. Ze werd nu zelf afhankelijk van de zorg 
van anderen, wat ze moeilijk kon accepteren. 
Ondanks de moeheid en pijn, probeerde ze toch optimitisch te blijven. Maar 
ondanks haar vechtlust was deze strijd niet te winnen. 
Na toediening van het Sacrament der Zieken is ze op maandagochtend vre
dig ingeslapen. 

moeder-tante Annie, oma 
bedankt voor al je goede zorgen en toewijding. 

Onze speciale dank gaat uit naar hen die tijdens haar ziekte en na haar 
overlijden veel steun hebben gegeven. 

Familie Snippert 


