
De laatste twee jaren waren moeilijk en die heeft zij 
voornamelijk moeten doorbrengen in het ziekenhuis 
en het verpleeghuis. 
Dit was niet gemakkelijk en zij moest 'wennen ', maar 
besefte ook dat het niet meer anders kon. Echter de 
liefdevolle behandeling van allen om haar heen en in 
het bijzonder de verpleegkundigen waardeerde zij bij
zonder. Door een ongelukje kwam zij eind 1997 op
nieuw in het ziekenhuis. Wonderwel herstelde zij zeer 
voorspoedig. Maar helaas kwamen er plotseling com
plicaties en is zij -op 14 mei- in vrede van ons heen
gegaan naar het Huis van de Heer. 

Wij zijn bijzonder dankbaar voor haar lange leven en 
al haar goede zorg. 
Moge zij zich thuis voelen bij God. 

Voor uw blijken van belangstelling, bezoek aan haar 
en uw medeleven bij het overlijden van moeder, oma 
en overgrootmoeder, zeggen wij u onze oprechte 
dank. 

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen 



t 
Ter dankbare herinnering aan 

Geertruida Gezina Bloemen 

weduwe van Gerhardus Johannes Jozef Nijhuis 

Zij is geboren op 8 januari 1902 te Losser. Op 14 mei 
1998 is zij overleden in het Verpleegcentrum Twente 
Oost te Losser waar zij sinds 4 september 1996 was 
opgenomen. Na een Eucharistieviering op 18 mei 
1998 is zij begraven op het R.K. Kerkhof te Rossum. 

Moeder en oma was een sterke vrouw en heeft de 
gezegende leeftijd van ruim 96 jaren mogen berei
ken. Daar zijn wij bijzonder dankbaar voor. Zij was 
iemand die leefde vanuit een rotsvast geloof in God 
en leefde sober waarbij regelmaat in alles de boven
toon voerde. Zij beschikte over een geweldige wils
kracht en doorzettingsvermogen en kon zodoende 
steeds de kracht vinden "om tegenslagen te over
winnen". Zij deed dat op haar eigen wijze, vaak in 
gebed met de rozenkrans binnen handbereik. Naast 
haar geloof in God had zij een bijzondere band met 
de Heilige Maria. Zij was gehecht aan alle kerkelijke 
feestdagen en leefde in gedachten hier naar toe. Toen 
zij niet meer zelf naar de kerk kon gaan heeft zij -op 
haar eigen wijze- via de kerkradio alle vieringen mee
gemaakt die er in de kerk in Rossum waren. 

Zeer begaan was zij met het wel en wee van kinde
ren en kleinkinderen. Altijd was zij bereid koff ie of 
iets te drinken aan te bieden, zelfs toen zij daartoe 
niet meer in staat was. Op zondag was zij -in haar 
witte schort- erg druk om te zorgen dat iedereen die 
op bezoek kwam gastvrij werd onthaald en vooral 
niets tekort kwam. Altijd was zij ' bezig' . En op haar 
eigen manier, heel precies en alles keurig op de 
plaats. En zo ga je door ...... was een uitspraak die zij 
met regelmaat deed. 
Vanaf haar jeugd heeft zij hard gewerkt op het boe
renbedrijf. Zij beleefde daar veel plezier aan en kon 
goed vertellen hoe hard er vroeger gewerkt moest 
worden op de boerderij. 
Ook regelmatig hoorden wij van haar over de oplei
ding (boerinnenschool) in Noord-Deuringen bij de 
zusters. Daar was zij erg trots op. Vanaf 1969 kon zij 
samen met pa meer genieten van de mooie dingen 
van het leven. Samen gingen ze regelmatig er met de 
auto op uit voor een tochtje naar hun kinderen of even 
' de grens over'. Als vroegere grensbewoonster had 
zij iets met de grens met Duitsland. Intens konden ze 
hiervan genieten evenals het samen gezellig eten. Dit 
was meer dan een maaltijd nuttigen, er werd vaak 
(lang) nagepraat over zinvolle dingen. Toen vader 
overleed in 1991, toonde zij ook hier haar wilskracht 
en bleef alleen wonen. Zij mocht rekenen op aandacht 
van haar kinderen en niet te vergeten de buren en 
later de thuiszorg. 


