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Liefdevolle herinnering aan 

Annie Fox-Niehof 
weduwe van Jan Fox 

Ma werd geboren op 6 februari 
1939 te Breklenkamp. 
Op 12 april 2007 is ze thuis in 
Lattrop overleden. 

Op 18 april hebben wij haar na de uitvaartviering 
bij pa te ruste gelegd op het R.K. parochiekerkhof 
te Lattrop. 

Ma groeide op als oudste in een gezin van zes 
kinderen bij Dolf in Breklenkamp. 
Na haar huwelijk met pa ging ze op de boerderij 
in Lattrop wonen . Daar hebben ze samen hard 
gewerkt en een bloeiend bedrijf opgebouwd. De 
ziekte en het overlijden van pa in 1993 hebben 
haar veel verdriet gedaan. Desondanks is ze altijd 
positief gebleven en heeft ze samen met Henry 
vol overgave het boerenbedrijf verder uitgebouwd. 
Terwijl ze alt ijd actief betrokken bleef bij het bedrijf 
kreeg ze ook meer tijd om zich in te zetten voor 
de samenleving en van het leven te genieten. Maar 
bovenal genoot ze van het feit dat ze oma werd. 

De kleinkinderen kwamen graag op bezoek bij Oma 
Annie, en ma zelf had nog het meeste plezier. 
De schok was groot toen zich in augustus 2006 een 
ernstige ziekte openbaarde. Met haar kenmerkende 
optimisme en doorzettingsvermogen is ze vol over
tuiging de strijd aangegaan . Het leek goed te 
gaan en ma maakte alweer volop plannen voor de 
komende zomer. In februari liet haar gezondheid 
haar echter verder in de steek en in maart bleek dat 
de artsen haar niet meer konden helpen. 
Haar wens om de laatste weken thuis door te 
kunnen brengen is in vervulling gegaan dankzij de 
hulp van velen . Hoewel het afscheid haar en ons 
zwaar viel , heeft ze intens genoten van de vele 
bezoeken die ze thuis nog mocht ontvangen. 
Met een rotsvast vertrouwen in God en omringd 
door dierbaren is ze van ons heengegaan, op weg 
naar pa. 

Voor uw hulp en medeleven, in welke vorm dan ook, 
tijdens de ziekte en na het overlijden van onze lieve 
ma en oma, zeggen wij u onze oprechte dank. 

Henry en Brenda 
Luuk, Stijn 

Marcel en Heidi 
Marieke, \7 

Edwin en Dianne 
Mick, Sanne 


