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Annie werd geboren in Denekamp als Johanna Maria Nijboer op 
16 mei 1931. Ze groeide op in Noord Deurningen op de boerderij van 
haar ouders. Daar hielp ze mee bij het vele boerenwerk. Vaak pittig werk 
maar dat deed ze met plezier. Na verloop van tijd ging ze daarnaast geld 
verdienen door te werken in een confectiebedrijf. Aanpakken en werk 
verzetten, daar hield ze toen al van. 

Haar karakter was zorgzaam van aard en daarbij was ze nuchter, 
doorzettend en toonde ze altijd respect voor anderen. 

Op 10 januari 1963, in een winter met veel sneeuw en ijs, trouwde ze met 
Gerard Nolten. Samen bouwden ze een gezin op met drie kinderen aan 
de Meester Lazonderstraat in Denekamp. Hier nam ze met veel plezier 
en inzet haar taak op in het huishouden en toonde ze een grote zorg 
voor haar gezin. Ze voedde samen met Gerard de kinderen op, waarbij ze 
haar karaktereigenschappen inzette. Tevens droeg ze daarnaast bij in de 
toekomst van het gezin, door jarenlang naast de taak in huis, te werken 
en geld te verdienen. Ze had er geen moeite mee zichzelf op een lager 
plan te zetten als dat goed was voor het gezin. En later natuurlijk ook 
voor de kleinkinderen. 

Begin jaren tachtig stopt Gerard met werken. Ruim twintig jaar hebben 
ze daarna samen een fijne tijd beleefd en de dingen gedaan die ze leuk 
vonden. Ze hebben heel wat kilometers gefietst en gewandeld. En als 
er ergens een klus was of werk verzet moest worden, dan was Annie, 
geheel conform haar karakter, natuurlijk van de partij. 

Totdat Gerard plotseling overleed op Annie's verjaardag in 2006. Dit 
was natuurlijk een grote schok. Maar ze zat niet bij de pakken neer, 
koos ervoor om in de echtelijke woning te blijven wonen en heeft bijna 
tien jaar prima op zich zelf gewoond, mede door de goede band met de 
oorspronkelijke buren om haar heen, familie en vrienden. Ook haar 
talent om met weinig tevreden te kunnen zijn en te genieten van de mooie 
soms vanzelfsprekende dingen, bijvoorbeeld in de natuur, zorgde ervoor 
dat ze het ook zonder haar man rooide. Ze bleef fietsen ( de laatste jaren 
samen met één van de buurvrouwen) en wandelen en bewonderde de 
natuur. Wolken en sterren fascineerden haar daarbij altijd. 

Annie was altijd gezond, bijna nooit ziek, totdat ze begin 2016 in rap 
tempo gewicht verloor en alle energie kwijt raakte. Ze kon niet begrijpen 
waardoor, totdat in februari duidelijk werd dat ze ongeneeslijk ziek was 
en het einde van haar leven plotseling dichtbij was. Ze wilde nog graag 
leven, maar aanvaardde het nakende einde als iets onvermijdelijks en 
sprak daarbij de woorden die voor ons troostend en kracht gevend zijn: 
"ik heb een mooi leven gehad". Ze doorstond de laatste maanden 
met veel doorzettingsvermogen, waarbij ze omringd werd door zorg van 
haar naasten, de mensen van de thuiszorginstelling en de medewerkers 
en vrijwilligers van hospice Holos waar ze de laatste twee en een halve 
week van haar leven verbleef. Uiteindelijk gaf haar lichaam op en stierf 
ze op 29 juni 2016 rustig in hospice Holos in Oldenzaal. 

Dank voor uw komst en medeleven. 
Kinderen en kleinkinderen. 


