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Annie is geboren op 25 december 1952 als tweede 
kind uit een gezin van zes kinderen te Lemselo. 
Aanpakken werd je van kinds af aan bijgebracht op 
de boerderij, er was van alles te vinden waarmee je 
je nuttig kon maken. In 1972 leerde je je grote liefde 
Bennie kennen, waarmee je in 1976 in het huwelijk 
trad. In de periode van 1978 - 1982 kregen jullie 
samen drie kinderen: Miranda, Jeroen en Jessica. 
De tijd die aanbrak was erg druk met drie kinderen. 
Terwijl Bennie aan het werk was, had jij de zorg voor 
het gezin en hielp je waar je kon bij school en sport. 
In de weekenden samen deden we veel leuke 
dingen met het gezin. In 1994 werd het gezin 
uitgebreid met de driejarige Emanuela. Met alle 
liefde nam je haar op in het gezin. Vol toewijding 
zette je je weer in bij school en sport. Vele keren zijn 
we samen op vakantie geweest. Je bent een vrouw 
en moeder uit duizenden. iedereen kon een beroep 
op je doen, of het nou om Bennie, de kinderen of 
wie dan ook ging, je stond altijd klaar. Echter bleven 
lichamelijke ongemakken je niet bespaard, je kreeg 
met reuma te maken. Je ging de strijd aan en 
probeerde er op jouw manier mee om te gaan. Je 
mobiliteit verminderde, maar je humeur niet. Je 
was toegankelijk voor iedereen en was altijd heel 
belangstellend naar iedereen toe, je klaagde nooit. 
In 2002 kreeg je te maken met borstkanker, dit was 
een bittere pil. Je werd geopereerd en zei 'wie goat 
d'r veur'. Je overwon deze ziekte en je zag de toe
komst weer zonnig tegemoet. In 2004 kwam er 
weer een extra lichtpunt, je werd oma: Esmee werd 
geboren. In 2007 werd je verblijd met het tweede 
kleinkind: Nienke. Wat was je trots en blij met die 
twee meiden. Je kon met ze stoeien en je kon het 
bijna niet afwachten om weer op ze te passen. Maar 
niemand in het gezin kwam te kort, jij was de spil in 

het gezin die overal oog voor had. In oktober 2007 
mocht je· de getuige zijn van het huwelijk van 
Miranda en Eddy. Van het feest heb je zichtbaar 
genoten met de familie. Naast echtgenote, moeder, 
oma en noem maar op, was je een enorme fan van 
FC-Twente. In november 2010 ben je met Jeroen 
naar Milaan geweest, om de wedstrijd tegen Inter 
Milaan bij te wonen. Je vond het geweldig dat je dit 
mee hebt mogen maken. Er was ook geen schaats
of wielerwedstrijd waar jij niet naar keek. Verder 
kon je genieten van spelletjes zoals kaarten en 
Yahtzee. In het voorjaar werd je geconfronteerd 
met een enorme tegenslag; er werd weer borst
kanker bij je geconstateerd. Hoe kon dat nou, alles 
leek zo goed te gaan. Een moeilijke periode brak 
aan. Verschillende behandelingen begonnen, maar 
deze sloegen niet aan. Je gaf aan dat je één grote 
wens had: nog één keer met je gezin en broers en 
zus uit eten bij Golbach, net als vroeger met je vader 
en moeder. Deze wens is gelukkig ook on vervulling 
gegaan. De tijd die volgde werd zwaarder en zwaar
der. Het was een ongelijke strijd die je niet kon 
winnen. Ondanks alles bleef jij knokken en positief. 
Ziekenhuisopnames volgden, en één ding wist jij 
zeker: jij wou naar huis, naar je eigen vertrouwde 
omgeving. 
Dit is ook de plek waar jij op 12 december 2011 
rustig bent ingeslapen. Het is heel erg zwaar om 
iemand van wie je zoveel houdt te moeten zien 
wegglijden. Je zei tegen iedereen, het leven is zo 
mooi, geniet hier elke dag van. 
We danken iedereen voor de getoonde belang
stelling tijdens de ziekte en na het overlijden van 
mijn vrouw, onze moeder en oma. 

Bennie en de (klein)kinderen 


