


Annie Lentfert - Lokotte 

18 mei 1926 27 december 2009 

Annie werd geboren als de middelste van 5 meisjes 
van het gezin Lokotte aan de Postweg in Oldenzaal. 
Ze had een gelukkige jeugd, waar ze ons vaak over 
heeft verteld. 

Ze hield van uitgaan en dansen. Op haar 21 st8 leerde 
ze Hendrik Lentfert uit De Lutte kennen. Met hem 
trouwde ze op 26 februari 1954. Samen hadden ze 
een verwaarloosd en vervuild boerderijtje in 
Overdinkel gekocht en opgeknapt. Ze bouwden er een 
fijn bestaan op dat bekroond werd met drie kinderen: 
José, Jan en Rita. Elke dag was het hard werken, 
maar daarover klaagde ze nooit. Zo hoefde ze bijvoor
beeld nooit hulp bij de afwas; ze had liever dat we ons 
huiswerk maakten. Ze vond het belangrijk dat we een 
opleiding volgden en later goed terecht zouden 
komen. 

Begin jaren '80 trouwden de kinderen en gingen het 
huis uit. Jan bouwde naast het ouderlijk huis. Daar 
waren Annie en Hendrik erg blij mee, want zo konden 
ze bij het ouder worden zo lang mogelijk in hun eigen 
huis blijven wonen. 
Hendrik stopte met werken en samen genoten ze een 
rustig bestaan. In september 1991 overleed Hendrik 

na een ziekbed. En hoewel ze daar veel verdriet van 
heeft gehad en ze hem altijd is blijven missen, kwam 
ze daar sterker uit. De koeien werden vervangen door 
wat kleinvee. Ze nodigde mensen uit en zocht vrien
dinnen op, ging op volksdansen en sloeg geen uit
stapje over. 

Ook thuis was ze tevreden. Ze zorgde met plezier voor 
de kleinkinderen, het huis en de dieren. Ook genoot ze 
van de vele visite die ze kreeg, maakte uitstapjes met 
haar vriendin Annie, at lekker en puzzelde en kaartte 
veel. Daarnaast hield ze haar ondernemersgeest 
levendig door nog dagelijks verse eieren te verkopen. 

Toen Annie ruim drie jaar geleden 80 werd gaf ze een 
groot feest met eten, drinken en muziek. Ze was dol 
op feestjes en ze genoot van de gezelligheid en zong 
zelf graag mee. Zolang ze kon heeft ze gedanst, maar 
haar benen lieten haar steeds meer in de steek en ook 
lopen werd moeilijker. Een jaar geleden werd ze daar
mee voor het eerst opgenomen in het ziekenhuis. 

Na een jaar van ups en downs overleed Annie op zon
dagmiddag 27 december, terwijl de kerkklokken luid
den, om 12.00 uur precies. 

We danken u voor alle belangstelling tijdens de ziekte 
en na het overlijden van onze lieve moeder en oma. 

Kinderen en kleinkinderen. 


