


Dankbaar denken wij terug aan 

MARIA ALEIDA HORSTHUIS 

echtgenote van Johan Bernardus Niehof. 

Zij werd geboren op 27 oktober 1909 te Lattrop. 
Vroegtijdig voorzien van het H. Sacrament der 

Zieken, overleed zij op 4 maart 1999 op de leef
tijd van 89 jaar in het verpleegcentrum Twente-

Oost te Losser. Op 8 maart 1999 hebben we 
afscheid van haar genomen na een gezongen 

uitvaartviering en haar daarna te ruste gelegd op 
het parochiekerkhof te Lattrop. 

Met een gevoel van dankbaarheid kijken we te
rug op het leven van moeder en oma. Op 11 mei 
1938 trouwde ze met vader en kwam ze wonen 
op de boerderij aan de Hoofdstraat. Het waren 
geer. gemakkelijke jaren. Vader werd opgeroe
pen voor de mobilisatie in verband met de oor
log. Moeder bleef alleen achter met haar gezin 
en de boerderij. Naast haar werk waren haar 
grootste hobby's de kippen en de tuin. Daarnaast 
had ze belangstelling voor het wel en wee van 
eenieder. Samen met vader heeft ze zes kinde
ren grootgebracht en daarna kunnen genieten 
van een onbezorgde oude dag, vooral dankzij 
Johan en Marietje. 

Meer dan 25 keer bracht ze een bezoek aan Ke
velaer en eenmaal ging ze samen met vader 
naar Lourdes. Voor uitstapjes was ze altijd in. 
Samen met vader gingen ze in de auto op fami
liebezoek. Geen verjaardag of bruiloft werd over
geslagen. Ook hield zij van TV kijken; vooral 
showprogramma's waren favoriet bij haar. 
Tot op hoge leeftijd was zij sterk en gezond. Vo
rig jaar heeft ze nog genoten van hun 60-jarig 
huwelijksjubileum. 
Haar leven is meer dan alleen maar werken ge
weest; zij was een diepgelovige vrouw met een 
rotsvast vertrouwen in God. Vele keren maakte 
zij de gang naar de kerk in Lattrop, met name 
iedere eerste vrijdag van de maand naar de ou
derenviering. Ook de kerkradio vergat ze nooit. 
Vorig jaar oktober ging haar gezondheid snel 
achteruit. Sindsdien werd ze met hulp van de 
intensieve thuiszorg thuis verpleegd. De laatste 
paar dagen van haar lange leven werd ze opge
nomen in Verpleegcentrum Twente-Oost te Los
ser alwaar ze ook liefdevol werd verzorgd tot ons 
aller tevredenheid. 
Lieve vrouw, moeder en oma, rust in vrede en 
bedankt voor alle goeds dat je ons gegeven hebt. 
In liefde blijven wij met je verbonden. 

Voor uw blijk van medeleven tijdens de ziekte en 
na het overlijden van mijn vrouw, onze moeder 
en oma, zeggen wij u onze hartelijke dank. 

J.B. Niehof 
kinderen en kleinkinderen. 


