
t 
Anneke Wolbert 

Anna Maria 

weduwe van 
Gerrit Linderhof t 14 augustus 1965 

* 16 oktober 1916 t 26 januan 2008 
te Lemselo te Oldenzaal 

We hebben afscheid van tante Anneke genomen in 
de Emmauskerk op 31 Januari 2008 waarna we 
haar lichaam bij Gerrit te ruste hebben gelegd op de 
beg raaf plaats aan de Schipleidelaa n te Oldenzaal. 

Anneke kwam uit een boerenfamilie. Iets waarop ze 
trots was en waarover ze in geuren en kleuren kon 
vertellen. Het deed haar dan ook best wel verdriet 
dat ze de boerderij van haar vader uiteen zag vallen. 
Ze was twee toen haar moeder overleed . De 
opvoeding werd overgenomen door haar groot
moeder en wat later door haar stiefmoeder, die erg 
bepalend was in haar leven tot aan haar huwelijk. 
In 1938 stierf haar vader Jens, 60 Jaar oud Een man 
die ze zeer achtte en waar ze met veel waardering 
over sprak. Ze miste hem heel erg als stabiele factor 
temidden van het gezin 

Elf jaar later, in 1949. trouwt ze met Gerrit Linderhof, 
haar grote liefde Daar op het erf "Thijsniede( begint 
voor haar een fijne periode Het is een thuiskomen 

voor haar. Ze kan het ook heel goed vinden met 
haar schoonvader en vooral schoonmoeder. Ze 
voelt zich op haar plaats naast de blijmoedige en 
muzikale Gernt. 
In 1953 sterft onverwacht haar jongste en liefste broer 
Antoon, met wie zij een heel sterke band had. In 
datzelfde Jaar overliJdt haar schoonvader Jens en 
vijf jaar later haar schoonmoeder Dieka. 
Dan volgt er voor Anneke en Gerrit een gelukkige en 
rustige periode. maar met een onvervulde kinder
wens 

Heel plotseling, op een zomerse dag in augustus 
1965, overlijdt haar lieve man Gerrit. Anneke's wereld 
viel in duigen. Familie en buren hielpen haar volop 
met de boerderij in de Jaren daarna Ze raapte haar 
leven weer op en vond daarbij heel veel steun in 
haar geloof. 
Jarenlang hebben nicht Agnes en neef Jan bij haar 
gewoond. In die lijd kwamen er veel mensen over 
de vloer. Vanaf 1981 woonden Jan en Diety bij haar. 
Hun kinderen beschouwde ze als haar kleinkinderen. 
Ze bezocht een steeds kleiner wordende kring van 
familie. vrienden en kennissen en heeft nog een 
heleboel fijne Jaren beleefd Maar van binnen strekte 
ze vaak haar armen als kale takken naar de hemel 
omhoog. Ze moest leren de leegte leeg te laten ... 

Hartelijk dank voor het getoonde medeleven. 

Jan, D1etv. Miike. Annelies en Bart 




