
en toen, 
toen kwam de stilte. 

de pijn werd 
ruimte en licht 

en het was goed 

Een dankbare herinnering aan 

Greet Nijhof - Keur 

Zij werd geboren op 14 april 1921 te losser 
en is ruim 50 jaar gehuwd geweest met 

Frans Nijhof. Op 25 november 1999 
overleed zij in het Medisch Spectrum 

Twente te Enschede. Op 30 november 
hebben we haar, na eon Eucharistieviering 
in de H. Maria-Geboortekerk te Losser, naar 

haar laatste rustplaats begeleid op het 
R.K.-Kerkhof aldaar. 

Na een slopende ziekte moeten we haar nu 
uit handen geven. Altijd stond ze klaar en 
niets was haar te veel om hot iedereen naar 
de zin te maken. Haar lijden onder haar 
ziekte wist ze op bijzondere wijze te verber
gen. 

Ze wilde anderen niet tot last zijn. leder jaar 
kon ze zich verheugen op het uitstapje met 
alle kinderen en kleinkinderen. De band die 
ze met allen had was zeer sterk. Haar hart 
ging ook uit naar de vrije natuur, waar ze 
intens kon genieten. Ook hield ze van de 
vogels die in de tuin kwamen om haar 
broodkruimels te eten. En ze was vaak bezig 
met planten en bloemen, die ze liefdevol 
verzorgde. Haar grootste hobby echter was 
zingen in het kerkkoor. Hier heeft ze geno
ten van veel vriendschap. Tot haar verdriet 
moest zij na 28 jaar door ziekte afscheid 
nemen van het koor. Ze was erg gelovig en 
had sinds haar ieugd al grote verering voor 
Maria. Haar kracht en moed om diverse 
ziektes tijdens haar leven te dragen, wist ze 
te putten uit haar diepe geloof. Met haar 
man familie en kennissen is zo drie keer 
naar' Lourdes geweest. Laten we hopen en 
bidden dat ze daar is, waar geen lijden en 
verdriet is, maar alleen vreugde heerst. 

Uw medeleven tijdens de ziekte en na hot 
overlijden van mijn lieve vrouw, onze moe
der en oma was voor ons een grote steun. 
Daarvoor zijn wij u zeer dankbaar. 

Frans Nijhof 
kinderen en kleinkinderen 


