
Een dankbare herinnering aan 

Johanna Maria Mekkelholt - Witbreuk 

weduwe van Johan Mekkelholt 

Zij werd geboren op 27 juli 1923 te Lonneker. 
Zij is van ons heengegaan op 1 maart 2008. 
Na een uitvaartviering in de Mariaparochie te 
Enschede op 6 maart 2008 werd haar lichaam 

te ruste gelegd op de R.K. begraafplaats aan de 
Gronausestraat te Enschede. 

Annie komt uit een gezin van 10 kinderen met 3 
broers en 6 zussen. Nadat ze haar diploma als 
naaister en coupeuse had behaald, is ze gaan 
werken bij confectiebedrijf Reijsoo. 
Op 24 mei 1952 is ze getrouwd met Johan 
Mekkelholt en zijn ze gaan wonen in het ouderlijk 
huis van Johan. Hier woonden toen ook de 
ouders en een tante van hem. Annie heeft hen 
verzorgd tot aan hun overlijden. 
Bij het ouderlijke huis is een kippenschuur 
gebouwd voor de eierhandel, hier hebben ze tot 
aan de dood van Johan samen veel energie in 
gestoken. 
Johan is overleden in 1970. Het huwelijk is tot 
hun grote verdriet kinderloos gebleven. 
Na het overlijden van Johan heeft de 
kippenschuur een andere invulling gekregen 
door Johan en Dini Geerts. Hier heeft ze veel 
steun en gezelligheid van gekregen. Ze vond 
het geweldig als er aan het raam werd getikt om 
samen met hen koffie en thee te drinken. 

Ze had er veel verdriet van toen Johan Geerts 
vorig jaar overleed. Ze vond het fijn dat Dini haar 
bleef steunen tot aan haar overlijden. 
Haar grootste hobby was het maken en herstellen 
van kleding. Dit heeft ze tot voor kort moeten 
opgeven. Hier was ze erg kritisch en precies in. 
Daarnaast maakte ze ook kleding voor de vele 
klederdrachtpoppen die ze had. 
De laatste jaren vierde ze haar verjaardag bij 
café restaurant Hoge Boekel samen met haar 
familie, vrienden en bekenden. Annie genoot 
ervan dat alle kinderen speelden in de speeltuin 
en dat iedereen het naar de zin had. Aan het eind 
van het feest kregen alle kinderen nog een klein 
cadeautje mee naar huis. 
De laatste maanden van haar leven werden 
gekenmerkt door haar lichamelijke klachten. 
Annie probeerde optimistisch te blijven maar 
ze had ook wel haar verdrietige momenten als 
haar lichaam haar in de steek liet. Nadat ze was 
opgenomen in het ziekenhuis is ze tijdelijk in het 
Ariëns Zorgpalet gaan wonen om daar weer aan 
te sterken om na drie maanden weer naar de 
Braakweg terug te keren. Helaas heeft dit niet 
meer zo mogen zijn. 

Annie bedankt voor alle liefde, gezelligheid en 
goede zorgen. 

Voor uw blijk van medeleven en uw aanwezig
heid bij haar uitvaart zijn wij u zeer dankbaar. 

De familie 




