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In dankbare herinnering aan 

Adelheid Nieuwhuis - Kuipers 

Ma werd geboren op 24 juli 1934 te Denekamp. Na 
een kortstondige ziekte is ze, na voorzien van het 
H. Sacrament der Zieken, op 5 mei te midden van Frans 
en de kinderen overleden. 
Op 11 mei is ze na de Uitvaartplechtigheid in de 
H. Nicolaaskerk te Denekamp te rusten gelegd op het 
R.K. kerkhof aldaar. 

Er zijn geen woorden voor een zieke 

van wie je weet, ze redt het niet. 

Je streelt haar wang, je ziet haar ogen 

je bent bevangen door verdriet. 

Toch ben je dankbaar voor het eind 

dat na zoveel moedig strijden kwam. 

Omdat het niet alleen haar leven 

maar ook haar lijden overnam. 

Ma werd geboren als middelste kind in een gezin van 
3 kinderen. Daar groeide ze op met haar zus Annie en 
broer Jan, waar ze tot haar laatste levensfase lief en leed 
mee gedeeld heeft. 
Vroeger speelde ma mandoline. Puzzelen en kaarten was 
de laatste jaren haar hobby. Ma is in 1966 getrouwd met 
Frans Nieuwhuis en werd moeder van 2 kinderen en oma 
van 5 kleinkinderen. 
Ma was een vrouw die altijd eerst voor een ander klaar 
stond en dan voor zichzelf zorgde. De laatste jaren ging 
het lichamelijk moeizamer, waar ze soms moeite mee 
had om dit te accepteren. De laatste 4 weken zijn erg 
zwaar voor haar geweest, mede door de pijn die ze moest 
doorstaan. De laatste dagen heeft ze de rust gevonden 
die ze verdiend heeft en op 5 mei is ze om 11 .00 uur rustig 
ingeslapen. 

Lieve Adelheid, ik wil je bedanken voor de liefde en 
steun die je me 43 jaren hebt gegeven. 

Ma, bedankt voor al je goede zorgen en de bezorgdheid 
die je altijd over ons had. 

We missen aan jou een moeder uit duizenden. 

Oma, dank je wel voor al de lekkere snoepjes en 
cadeautjes die we altijd van jou kregen. 
Je was een lieve oma voor ons allen. 

Voor uw belangstelling en medeleven tijdens haar ziekte 
en na haar overlijden danken wij u hartelijk. 

Frans 
Alwie en Leonora 

Stef, Giel 
Yvonne en Frans 

Remco, Lars, Femke 
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