
Gedenkt in uw gebeden 
t MARIA LUBBERINK 

weduwe van 
Gerardus Johannes Nijhuis 

Geboren te Wiene op 27 oktober 1884 en 
in de hoge ouderdom van meer dan vijf 
en tachtig jaren overleden te Bentelo op 
6 maart 1970. Op de !Ode maart is zij op 
het r.-k. kerkhof te Bentelo naast haar 
overlooen man begraven. 
Mogen zij in vrede rusten bij God. 

Geheel onverwacht is zij, misschien wel in 
de slaap, van ons heengegaan. 
Tot de laa,tste zondag nog in de kerk en 
tot de avond van haar laatste levensd1g 
nog aan het werk. Haar gehele leven is 
werken geweest. 

Als kind van twaalf jaar verloor zij haar 
moeder en in die tijd begon voor ieder 
kind al het werk. Haar hele lange leven 
van meer dan vijf en tachtig jaren heeft zij 
gewerk,t en gezorgd voor mens en vee. 
Wat een werkzaam en welbesteed leven. 
Zij was een vriendelijke, hartelijke, vred:!
lievende en diep godsdienstige vrouw. 
Zij laat nog lang een lege plaats achter in 
haar huis, waar haar huisgenoten, ha,1r 
zwager, haar geliefde nicht en haar man, 
en n :et het minst de kinderen, waar zij 
zoveel van hield, haar zullen missen. 
Met eerbied en genegenheid zullen zij aan 
haar blijven denken en haar dtijd dank
baar blijven voor alles wat zij voor hen ge
daan en betekend heeft. Zij zullen haar 
bewaren in hun hart en ook in hun gebe
den, want biddend kunnen wij elkaar de 
hand nog reiken tot over het graf. 
Heer, wij danken U voor alles wat tante 
voor ons gedaan en betekend heek Wij 
bevelen haar aan in uw vaderlijke zorg en 
goedheid. Neem haar bij U op in het 
eeuw,igc leven, waarvan wij ons wel geen 
voorstelling kunnen maken, maar waarin 
wij, met haar, onwrikbaar geloven. 
Heer, wij leggen ons leven en het leven 
van onze dierbare overledenen vol ver
trouwen in Uw hand, die alles bewaart, 
vandaag en alle dagen tot in de eeuwen 
der eeuwen. Amen. 




