


In herinnering aan 

Annie Nijenhuis-Blokhuis 
weduwe van Jan Nijenhuis 

* 24 december 1938 t 28 februari 2012 

Annie werd geboren als tweede in een ge
zin van zes kinderen. Haar leven bestond uit 
hard werken, niet zeuren en positief blijven 
denken. Na de lagere school ging ze werken 
als naaister in de confectie. 

In 1963 trouwde ze met Jan Nijenhuis. Uit dit 
huwelijk werden vier kinderen geboren: Mar
cel, Judith, Christel en Esther. Helaas stierf 
Jan al in 1976 en stond ze er alleen voor. 

Voor Annie was dan ook maar één ding be
langrijk en dat waren haar kinderen. Ze was 
een liefdevolle en zorgzame moeder die zich 
regelmatig geheel wegcijferde voor haar ge
zin. Ze zorgde ervoor dat haar kinderen en 
later ook Petra, Lars, Eelke en Wim het aan 
niets ontbrak. In moeilijke tijden hoorde je 
haar niet klagen. 

Annie was een vrouw die het geluk zocht in 

de kleine dingen, maar ze was ook een pittige 
dame die precies wist wat ze wou. 

Toen ze oma werd had ze niet gedacht dat 
zo leuk te vinden. Ze genoot van de kleine 
dingen samen met haar kleinkinderen Dania, 
Kevin, Leonie, Siebe, Nick, Iris en Chris. 

Annie hechtte ook veel waarde aan de fa
miliedagen van de familie Blokhuis, dit met 
name ook omdat ze veel te vroeg afscheid 
heeft moeten nemen van haar zus en twee 
van haar broers. 

Ann ie was altijd een fitte vitale zelfstandige 
vrouw. Maar in maart 2010 kreeg ze te horen 
dat ze ongeneeslijk ziek was. Ze sloeg zich 
moedig door alle chemokuren en bleef altijd 
optimistisch, positief, realistisch en zelfstan
dig. Toen ook het onvermijdelijke einde na
derde bleef ze realistisch, ze zei dan:" Je moet 
er niet zo moeil ijk over doen ... Ook dit hoort 
bij het leven." 

Voor de belangstelling en het medeleven na 
het overlijden van Annie willen wij u hartel ijk 
danken. 

Kinderen en kleinkinderen 


