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weduwe V<tn 

BERNARDUS NIJHUIS 

Zij werd geboren te 1 O\~er 14 december 
1887 en stierf 7 april 1975 te Oldcn1aal. 
H<1ar kinderen en kleinkinderen hebben 10 
april d a v. afscheid van oma genomen ti1-
dens haar Uitvaart. gelovend in de verrij 
zenis en het eeuwig leven. Daarna hebben 
zij haar uirgeleide 9edaan naar het r k. 
kerkhof van Oldl'nzaal., waar haar lichaam 
re rusten is gelegd in afwc1cht1ng van de 
blijde dag van de verrij1eni~ 

Werkzaam en welbesteed is haar leven ge
weest. Voor haar man was LLJ een zorgzame 
vrouw en voor haar kinderen een goede 
moeder. Toen ha;ir kinderen de boerderij 
verlieten om 1elf een gezin te ga.in stich
ten, bleef zij achter op de boerderij. waar 
zij zelf geboren was en .de Rosenboer• 
bleet de trekpleister voor de kinderen en 
kleinkinderen. Genietend van haar oude 
dag en liefdevol verzorgd. leefde zij ge
lukkig en tevreden en volgde met belang
stelling het wel en wee van haar kinderen 
en kleinkinderen De laatste iaren gingen 
niet altijd over rozen. Her lopen werd 
moeilijk en pijnlijk en ze voelde de zwaarte 
van de oude dag. 

\ 

Nu moeder en oma haar einddoel bereikt 
heeft en voortleeft bij God, willen WIJ God 
danken voor wat deze vrouw voor on' al
len heeft betekend. 
Moge God. onze Vader. haar voor altijd 
gelukkig maken in zijn huis. 

Goede God . 
wij geloven dat U onze moeder en oma 
in uw liefde hebt opgenomen. 
Geef ons kinderen en kleinkinderen. 
die achterblijven 
de levenskracht van uw Geest, 
opdat wij hoopvol en vastberaden 
\'Crder mogen gaan 
op onze tocht door dit leven. 
Amen. 

Mogen onze gebeden haar vergezellen. 

Voor uw deelneming ondervonden bij het 
overlijden van onze dierbare moeder, be
huwd-, groot- en overgrootmoeder. betui
gen wij U onze oprechte dank. 

Oldenzaal, apri 1 197 5 
Warerhamweg 2 

Familie Nijhuis 

"In Pace" Uitvaartverzorging n.v" Oldenzaal. 


