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Dit prentje is een blijvende 
gedachtenis aan 

Lies Nijhuis-Beuvink 

sinds 6 juli 1946 gehuwd met Toon Nijhuis 

Ze werd geboren in Zuid-Berghuizen, ge
meente Losser, op 2 februari 1917, op het 
feest van Maria Lichtmis. Heel bewust ont
ving ze het Sacrament van de Ziekenzal
ving, waarna ze thuis in Oldenzaal overleed 
op 28 december 1999. Velen waren aan
wezig bij de Uitvaartmis in de Mariakerk en 
vergezelden haar naar de begraafplaats te 
Oldenzaal op 31 december. 

Lies, groeide op in een gezin van 8 kinde
ren aan de Kleibultweg, waar ze veel zorg 
ontving, maar ook mocht doorgeven, met 
name aan haar ouders en aan haar zieke 
zus. Op 6 juli 1946 trouwde ze in de 
Antoniuskerk met Toon Nijhuis, met wie ze 
al die jaren daarna in liefde verbonden 
bleef. Ze zette zich in voor haar drie jon
gens, maar bouwde ook een hartelijke band 
op met haar kleinkinderen. 

Ze was druk in de weer, vol belangstelling 
voor haar omgeving, met een meelevend 
hart. Ze hield van gezelligheid en genoot 
van feestjes, vol humor, spontaan uitspre
kend wat haar zo te binnen schoot. Haar 
leven kende ook verdriet; haar enige doch
tertje Ansje moest ze na enkele dagen uit 
handen geven; haar zoon Herman werd 
door een ernstige ziekte, een hartaandoe
ning, getroffen; zelf kreeg ze in het jaar 
1993 een hartinfarct, waardoor alles een 
andere wend ing kreeg; ze had er veel 
moeite mee om dit te accepteren . Sterk 
stond ze in haar geloof. Ze beleefde het en 
gaf het aan haar huisgenoten en anderen 
door, altijd trouw aan de Eucharistieviering 
in het weekend, en wel in verschillende 
kerken van Oldenzaal. Rond kerstmis wa
ren de tekenen duidelijk, dat haar leven hier 
ten einde liep; omringd door goede zorgen 
is ze in vrede van ons heengegaan, naar 
Gods Vaderhuis. 

Uw medeleven tijdens haar ziekteperiode 
en na haar overli jden heeft ons goed
gedaan. Hartelijk dank. 

A.W.M. Nijhuis. 
Kinderen en kleink inderen 


