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Een dankbare en blijvende herinnering aan 

GESINA ALEIDA (SINY) 
NIJ HUIS - MEULENBROEK 

echtgenote van Gerard Nijhuis. 

Siny is op 28 september 1936 in Losser geboren. 
Op 13 december 1997 overleed zij, na een 

langdurige ziekte in het Ariënstehuis 
te Glanerbrug. 

Wij hebben haar op 18 december 1997, 
na een uitvaartdienst in de O.L.V. van de Allerh. 

Rozenkranskerk te Glanerbrug naar het 
crematorium te Usselo begeleid. 

Op een veel te jonge leeftijd moeten wij afscheid 
nemen van mijn vrouw Siny, onze zorgzame 
moeder, schoonmoeder en lieve oma. 
Wij zullen haar blijven herinneren als een zeer 
zorgzame vrouw en moeder, die enorm hard 
heeft gewerkt om alles in haar gezin goed te la
ten verlopen. 
Zij kon het moeilijk verwerken toen ze wegens 
gezondheidsredenen haar taak niet meer kon 
vervullen zoals ze dat graag wilde. In 1983 be
gon voor haar het lange proces van ziek zijn. 
Alles heeft erg lang geduurd. Een diagnose kon 
moeilijk worden vastgesteld. 

t Ze had er veel moeite mee dat ze in deze perio
de van onzekerheid, vaak stuitte op 'n wereld 
van onbegrip. 

Door haar sterke wil heeft ze het lijden nog jaren 
vol weten te houden. 
Ondanks alles had ze toch overal belangstelling 
voor met name het wel en wee van haar gezin. 
Buiten haar gezin bleef haar wereld beperkt tot 
het ontvangen van ziekenbezoekers en bezoek
sters en de T.V. deze namen de plaats in van 
haar vroegere hobby's, o.a. zangkoor en tuinie
ren. 
Ondanks haar pijn heeft ze toch nog veel kunnen 
meemaken, m.n. het huwelijk van haar zonen; de 
geboorte van een kleinkind en de nieuwe woning 
van haar jongste zoon. Samen mochten wij ook 
nog ons 35 jarig huwelijksfeest vieren. 
Dit alles kon door haar groot geloof, wilskracht 
en moed. 
Toch moeten wij nu afscheid nemen van mijn 
lieve vrouw, onze zorgzame moeder en lieve 
oma waar wij altijd trots op mogen zijn. 

"Herinner mij, maar niet mijn sombere dagen. 
Herinner mij, in de stralende zon. 

Hoe ik was, toen ik alles nog kon." 
Siny 

Wij zijn dankbaar voor uw medeleven betoond 
tijdens de ziekte en na het overlijden van Siny. 

Familie Nijhuis. 


