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Zacht, bescheiden, en tot het nog kon een sterke, 
schalkse blik. Zo vertrok Annie, omringd en 
beschermd door haar dierbaren, naar het eeuwige 
leven. Daar wachten haar beide Hermannen. Haar 
echtgenoot Herman, met wie ze een lang, liefdevol 
en welbesteed leven heeft geleid. En haar te jong 
gestorven vader Herman, met wie ze een innige 
band voelde. 'Papa' waren haar laatste woorden. 
Geboren in Losser, maar eigenlijk in De Lutte. 
Een plek waar het leven goed was, waar ze trouwde. 
Zes kinderen kregen Herman en Annie. Hun 
eerste zoontje overleefde zijn geboorte niet. Het 
was een stil verdriet. 
Op de boerderij aan de Gammelkerstraat in 
Oldenzaal werkte Annie hard, ze cijferde zich weg 
om haar man en kinderen een goed leven en een 
betere toekomst te bezorgen. Wat zou ze graag 
onderwijzeres zijn geworden. En wat zou ze een 
goeie zijn geweest. Steun vond ze in het geloot; in 
het bijzonder bij Maria. 

De verhuizing naar de Matenstraat maakte het leven 
lichter. Schoonkinderen werden in de armen gesloten, 
klein- en achterkleinkinderen verwend. 
In die periode begon zich de reuma te openbaren. 
Met veel pijn. Hanneke- zoals ze ook werd genoemd
was bikkelhard voor zichzelf Niet klagen, doorgaan. 
Ze richtte zich op wat ze nog wél kon. Tot op het 
laatst. In het verzorgingshuis, waar ze na de dood 
van Herman woonde, was ze een van de liefste en 
actiefste bewoners. Tekenen, knutselen, bezoek 
ontvangen en met tochtjes mee. In haar eentje in de 
rolstoel handtekeningen verzamelen voor een 
afscheidskaart. 
Maar het allerbelangrijkste was haar grote gezin. 
Mildheid en liefde wonnen het van hoe het hoorde. 
Nog geen twee weken voor haar dood zat ze vol 
energie, vrolijk en trots als een koningin-moeder 
aan het jaarlijkse familiediner. Haar man was voelbaar 
aanwezig. 
Haar doel was bereikt. Een hechte familie . En de 
kinderen goed terecht gekomen. 

Dag lieve Annie, Hanneke, mama, oma. 
Dank je wel. 

Samen met onze papa en opa heb je de wereld 
een beetje mooier gemaakt. 

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen 


