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t In dankbare herinnering aan 

Anniè Nieuwhuis - Bos 

weduwe van Gerard Nieuwhuis 

Ma werd geboren op 24 april 1930 in Denekamp als derde 
In een gezin van zes kinderen. Na een kortstondige ziek
te en na voorzien te ziJn van het H Sacrament der Zieken, 
overleed zIJ op 30 oktober 2005 te Enschede. 
Op vrijdag 4 november, tevens de sterfdag van pa, _he_bben 
wij haar na de viering van de Heilige Eucharistie in de 
St Nicolaaskerk te Denekamp begeleid naar haar laatste 
rustplaats op het parochiële kerkhof. 

Jouw jeugdjaren werden voor een groot deel bepaa_ld_ door 
de oorlog. Ook de jaren na de oorlog w.aren moe11iJk. Je 
hielp in die tijd veel mee op de boerdenJ en Je bent gaan 
werken als hulp in de huishouding. Je praatte hier nog 
vaak over. Je stond bekend om je inzet en optimistische 
instelling in moeilijke omstandigheden. 

In 1950 leerde je pa kennen. Na een verkeringstijd van 
zeven jaar zijn jullie getrouwd. Uit Jullie huwelijk zijn zes 
kinderen geboren. Jouw gezin betekende alles voor je. 
Jullie werkten hard opdat de kinderen het goed kregen. Je 
steunde de kinderen in hun keuzes en was trots op de din
gen die ze bereikten. Ook de partners van je kinderen 
werden met liefde opgenomen in het gezin. 

Je hebt pa geholpen met het opbouwen van de zaak in 
veevoeders Naast de zorg voor het gezin, hield je de 
zaak draaiende als pa de boer op was. 
Tussendoor vond je ontspanning in de moestuin. Op 
vakantie hadden jullie veel plezier; Limburg was jullie 
favoriete bestemming. Ook speelden jullie 's avonds 
graag een spelletje. Jullie hadden het goed samen. 

Toen pa in 1998 overleed, had Je het hier erg moeil_~k mee. 
Pa was toch jouw grote steun en toeverlaat. Na zI1n over
lijden nam jij zijn rol als hoofd van het gezin _op je en dat 
deed je goed Drie jaar geleden ben Je verhuisd naar een 
aanleunwoning. In het begin was het even wennen, maar 
na een tijdje voelde je je hier op je gemak. Je kon jezelf 
nog prima redden. J~ kwam graag samen met je medebe
woners. Naast de gezelligheid die je hier bracht, kwam Je 
graag voor je mening uit. Zaterdagavond was jouw vaste 
kaartavond. Die avond was JOU heilig, daar mocht nie
mand aan komen. Ook televisie kijken was een grote 
hobby van jou, met name sport en woordspelletjes. Eén 
keer per jaar ging Je met andere ouderen een week op 
vakantie naar Valkenburg. Hier zag je altijd erg naar uit. 

In april hebben wij jouw vijfenzeventigste verjaardag nog 
uitgebreid gevierd en je genoot van deze dag. Je had Je 
hele familie bij elkaar en daar was Je trots op. Je was oma 
van acht kleinkinderen. Wanneer ze op bezoek kwamen, 
bloeide Je helemaal op. Het was altijd gezellig bij jou. 

Je hebt in je leven regelmatig problemen. gehad met je 
gezondheid. Na twee hartinfarcten werd Je gedwon_gen 
om het wat rustiger aan te doen. Dit was iets wat niet In Je 
natuurlijke aard lag, maar waar je later toch goed mee om 
wist te gaan. Toen je enkele weken geleden hoorde dat Je 
geopereerd moest worden, was je er toch niet helemaal 
gerust op Na de geslaagde operatie hadden _we n_i_et meer 
verwacht dat deze ziekenhuisopname Je u1te1ndeliJk fataal 
zou worden. 

Lieve ma, bedankt voor al je goede zorgen. We zullen je 
missen. Jouw liefde zal altijd blJ ons blijven. 

Voor uw medeleven tijdens haar ziekte en na het overlij_~ 
den van onze zorgzame moeder en lieve oma, danken WIJ 
u hartelijk 

Fam. Nieuwhuis 


