
Als dankbare herinnering aan 

GEERTRUIDA MARIA KUIPERS 

weduwe van Bernardus Nijhuis. 

Zij werd geborén te Losser 3 april 1912. 
Gesterkt door het Sacrament van de zieken 

overleed zij te Enschede 7 juni 1986. 
Wij hebben haar lichaam te ruste gelegd op het 
parochiekerkhof te Glanerbrug 12 juni 1986. 

Goede God en Vader, het afscheid van onze 
lieve moeder en grootmoeder doet ons pijn. 
Toch zijn wij dankbaar dat wij haar zo lang in 
ons midden mochten hebben. 
Zij was een moeder om echt van te houden. 
Samen met vader zorgde zij vol liefde voor ons 
gezin. In oorlogstijd waren vader en moeder 
dag en nacht voor ons in de weer. Ondanks 
grote zorgen probeerden zij onze jeugd zo zon· 
nig en blij mogelijk te maken. 
Moeder was een eerlijke, oprechte vrouw; zij 
maakte geen onderscheid. 
Zij had een groot vertrouwen op U, onze God 
en Vader. Uit haar geloof putte zij telkens weer 
levensmoed in moeilijke tijden. 
Zij was gastvrij en royaal voor ieder van ons; 
wij konden altijd bij haar terecht en zij luister
de naar iedereen vol belangstelling. 
Iedereen wilde zij verrassen met de groenten 

uit haar tuin en met de produkten van haar 
handwerk. 
Haar schoondochters waren voor haar als eigen 
dochters. 
Vele gelukkige jaren heeft zij na de dood van 
vader doorgebracht met tante Gina, die zij be
schouwde als haar eigen zus. 
Zij probeerde een hechte band in de familie te 
bewaren en te versterken. 
Zij had grote belangstelling voor het leven, de 
studie en toekomstplannen van de kleinkinde· 
ren. Allen waren haar even lief. 
Goede God, wij danken U voor het leven en de 
inzet van onze ouders; wij hebben ervaren wat 
het betekend goede en zorgzame ouders te heb
ben. 
Wij vragen U, dat wij hun nagedachtenis eren 
door het goede van hen in onze familie levend 
te houden. Wij vertrouwen onze goede ouders 
aan U toe. 

Heilige Maria, moeder van Jezus Christus, 
bid voor hen en voor ons allen. 

Voor uw blijken van medeleven tijdens haar 
ziekte en na het overlijden van onze lieve moe
der en onze oma zeggen wij U onze hartelijke 
dank. 

Kinderen en 
kleinkinderen. 


