
Goede God, 
In ons midden is overleden Annet Scholtens-Kramer. 
Wij danken U voor het goede dat we bij haar hebben 
ervaren, voor het voorbeeld dat zij ons heeft gegeven. 
We bidden u dat zij nu mag leven in Uw eeuwigheid. 

Amen. 



Ter herinnering aan 

ANNETTA MARIA KRAMER 

Weduwe van Jan Scholtens 

Zij werd geboren op 25 mei 1917 
en overleed op 27 januari 2011 

Annet werd in het Groningse dorp 
Kloosterburen geboren. Volgens haar 
verhalen heeft ze thuis op de boerderij met 
haar broers en zussen een fijne jeugd 
gehad. In 1943 trouwde ze met Jan 
Scholtens. 
Samen gingen ze in de stad Kampen wonen. 
Jan was toen pionier in de Noord Oost 
Polder. Kort na de oorlog gingen ze in de 
Polder wonen en in 1950 verhuisde ze naar 
hun boerderij in Luttelgeest. 

Ze werd moeder van een groot gezin. Elf 
kinderen werden er geboren; helaas 
kwamen er twee op jonge leeftijd te 
overlijden. Tussen de drukte zocht ze ook 

naar gezelligheid. Graag ging ze met haar 
kinderen op vakantie naar Kloosterburen. 
Ze trok dan naar Schiermonnikoog en de 
Waddenzee. Allen hebben mooie herin
neringen aan die tijd overgehouden. 
Ze leerde haar kinderen om te gaan met 
zelfstandigheid en vrijheid. Ruim dertig jaar 
heeft ze op de boerderij gewoond. 

In 1980 zijn ze in de dorpskern van Luttel
geest gaan wonen en heeft daar samen met 
Jan een goede tijd gekend. Eind jaren 
tachtig werd hij ziek. Annet heeft hem ruim 
vier jaar thuis verzorgd. Na zijn overlijden in 
1993 heeft ze, met nieuwe moed haar leven 
weer opgepakt. Ze was ondernemend en 
gastvrij, positief en nuchter. Het heeft haar 
pijn gedaan dat ze het laatste anderhalf jaar 
niet meer in het dorp kon blijven wonen. 

Na een goed leven is ze gestorven in Zwolle. 
Met trots denken kinderen en kleinkinderen 
terug aan hun moeder en oma. Na een 
afscheidsviering in de Josephkerk hebben 
we haar op 2 februari 2011 in Luttelgeest 
mogen begraven. 




