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Overleden te Enschede op 26 augustus 2015. 

Annie was het derde kind uit een gezin van 6. 
Haar man Kobus heeft ze bij "De Klomp" in 
Losser leren ke1men en zijn getrouwd op 
11 november 1950. 
Ze kregen samen 5 kinderen. 
Er werden 11 kleinkinderen en 10 achterkleinkin
deren geboren. 
Haar ouders zijn op zeer jonge leeftijd, binnen 6 
weken na elkaar, overleden. 
Ze hebben toen Annie 's jongere zusjes, Alwine 
en Truus in huis genomen. 
Ook woonde de broer van Kobus, Klaas bij hun 
in. Het was altijd een drukke boel. 
Annie en Kobus hielden van een lekker eind 
lopen of fietsten en zo nu en dan een busreis. 
Annie kocht zelfs nog een nieuwe fiets op haar 
80ste. Ze was een zorgzame lieve vrouw, die 

eerst aan een ander dacht en toen pas aan haar 
zelf. Vooral niet klagen, maar dragen. 
Vijftien jaar geleden is Kobus plotse! ing 
overleden en vier en een half jaar geleden haar 
kleinzoon, daar had ze erg veel verdriet van. 
Annie was gek met haar 5 kinderen en hielp waar 
ze kon. Ze paste op haar kleinkinderen, deed de 
huishouding en kookte een maaltijd, zodat de 
kinderen uit huis konden werken. 
Wij waren er allemaal erg blij mee. 
Ze stond altijd voor iedereen klaar, was goed 
"te been" en zeer helder van geest. Er ging haar 
weinig mis. Praatte de hele dag door, zodat je de 
kans niet kreeg er een woord tussen te krijgen. 
Dat was Annie. 
Twee maanden geleden st6nd ze nog zelf op een 
krukje de vitrage op te hangen. 
Haar wens was om zo lang mogelijk zelfstan-
dig te blijven wonen. Dat is gelukt tot 6 weken 
geleden. Ze moest 19 juli worden opgenomen in 
ziekenhuis MST na een val in huis, toen revalide
ren in verpleeghuis AriënsZorgpalet te Enschede, 
om vervolgens vorige week weer terug te moeten 
naar het ziekenhuis. Afgelopen dinsdag/op 
woensdagnacht is Annie rustig ingeslapen. 
Ze was op. "Het is goed zo" zei ze. 

Rust zacht lieve Annie / Ma / Oma 


