
Ter gelovige en dankbare gedachtenis aan 

JOHANNA MARIA LANKAMP 
echtgenote van 

Johannes Wilhelmus Jozef Nijhuis 

Z~ werd geboren te Hertme, gemeente Borne. 2S 
saptemoer 1902. Z•J huwde aldaar op 28 oktober 
1937, Ze gingen wonen op de boerdenJ van zijn 
ouders, aan de Peddemorsweg te Saasveld, waar 
haar màn geboren en eetogen was. Daar werd hun 
een dochter geboren. TUdig gesterkt door het Sa· 
erament van de Z•eken overleed zij aldaar zaterdag 
30 januari 1982 Tijdens de Plec~.\lge Eucharistie· 
vienng en Uitvoort m de parochiekerk van Saasveld 
op woensdag 3 februari d.a.v. hebben wij afscheid 
van haar genomen WIJ hebben haar lichaam op het 

kerkhof aldeur ter ruste gelegd in geloof aan de 
glonevolle verrijzenis 

Oprecht en trouw heeft zij God ged•end In een
voud•g geloof, zonder vertoon, In echte godsvrucht . 
Haar handen zochten het werk. het liefst met vader 
buiten op het land: samen hebben ze zo jarenlang 
onvermoeibaar kunnen werken en zorgzaam ZiJn . Ze 
deelden l1ef en leed met elkaar, in goede en kwade 
dagen. Ze hebben zorgen gekend, bijzonder In 
tijden, dat er voor velen maar zo we10ig en zo 
onvoldoende betaald werk was en even wein•g so· 
clale voorzieningen. Nooit was haar •ets te veel 
Altijd was ze bereid te helpen. Ze vergat zichzelf 
omwille van anderen: stil en bescheiden vond ze 
alles goed; ze was altijd tevreden; ze vroeg nooit 
iets voor zichzelf: een zorgzame moeder en vrouw, 
met een hart om l1ef te hebben en voor anderen te 
werken en te bestaan; ze was sober en eenvoud•g 
van leefwiJze. 

Met vader hoopte ze op een gelukkige levensavond 
samen, 1n goede gezondheid het maakt nogal wat 
uit, of je gezond bent en geestelijk fit, hulpbehoe· 

vond of eenzaam 1e laatste levensjaren moet door· 
m1:,en, of dat 1e semen lief en leed kunt delen. 
Het moc~t n•et zo zijn Veel heeft ze In haar laat· 
ste levensjaren geleden: we zagen haar levens· 
krachten verzwakken. Toen heer gezondheid steeds 
meer te wensen overliet en z•j steeds meer hulp 
n~d•g had. toonde z•J z•ch een moed•ge en sterke 
vrouw ze was nooit opstand•g of lest•g, ze klaag· 
de n•et. maar kon aanvaarden 

Ouda mensen bijstaan en verzorgen vraagt een 
vocrtdcrenC:e aanwezigheid en zorg. Maar zó wordt 
waar gemaakt. belangelo<:e liefde voor elkaar is het 
en1ge antwoord op het geheim van leven en dood; 
i>elan~eloze l•efde. d•o alleen maar hoop en ver
wachtmgen koestert voor de ander· niemand leeft 
voor zichzelf alleen, niemand sterft voor zichzelf 
alleen; zolang wU leven. loven wiJ voor de Heer; 
en sterven wij, dan sterven wij voor de Heer. OF 
wij leven of sterven, Hem behoren wU toe. 

In het dagelijks brood ligt het geheim van Chris· 
lus' liefde - •n het gewone IIQt het geheim van 
háar liefde •. In deze liefde vindt z•J nu God' 
Moeeer en oma is va~ ons heengegaan: ze laa: 
een leegte achter in ons huls, heel biJzonder voor 
vader en opa, die haar moet loslaten, en niet meer 
l,ef en leed met haar kan delen. 

Moge moeder en oma nu leven bij God in eeuwige 
vrede en vreugde 

Onze Vader Wees Gegroet 

WIJ zijn U oprecht dankbaar voor Uw medeleven 
tijdens de langdurige ziekte, overlijden en begra· 
fenls van mijn dierbare vrouw, onze zorgzame moe
der. schoonmoeder en oma 
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