
Met grote dankbaarheid denken wij terug 
aan ,. 

GERARDA JOHANNA N IJHUIS 

echtgenote van 
Albertus Antonius Teunissen 

Zij werd 1 november 1938 te Losser ge
boren en is gesterkt door het Sacrament 
der Zieken op 1 februari 1973 te Olden
zaal overleden. Haar lichaam werd vanuit 
de St. Antoniuskerk op 6 februari op het 
r.k. kerkhof te Oldenzaal aan de aarde 
toevertrouwd, waar het de glorievolle 
verrijzenis afwacht. 
Haar man Albert, dochtertje Ans en 
zoontje René zijn zwaar getroffen door 
dit 'nog zeer onverwachte afscheid. Het 
bericht van haar heengaan kwam voor 
ons allen te plotseling. 
Gerda was een lieve moeder vol geloof 
en levenskracht; iemand die voor ieder
een wat wilde betekenen. Haar man en 
kinderen konden haar nog niet missen. Ze 
wilde zo graag weer helemaal beter wor
den, ze kon nog niet scheiden van haar 
fijne gezin. Deze hoop op beterschap 
bracht haar verlichting in de hevige pijn, 
die ze de laatste maand moest dragen. 
Zij was altijd een en al zorg voor de 
ander. Zo verloor ze al vroeg haar eigen 

vader en werden de zorgen van haar 
moeder ook baar zorg. Twee dagen in de 
week trok ze uit om haar moeder en 
schoonmoeder te helpen. 
Lieve man en kinderen, ik kon geen laat
ste wens meer uiten, maar blijf eensgezind 
onder elkaar en wees naast bedroefd ook 
dankbaar voor de mooie jaren, die we sa
men gehad hebben. 
Gerda, je was een goede vrouw, een lieve 
moeder, zuster en tante. \ i\Tij zijn be
droefd, wij missen je heel erg. Maar we 
geloven ook, dat de H eer van leven en 
dood jou nu bij Zich opgenomen heeft; 
dat je voor altijd gelukkig mag zijn bij 
Hem. In dit gelovig vertrouwen willen 
wij het leven van elke dag weer opnemen 
naar het voorbeeld dat jij hierin voor ons 
allemaal geweest bent. 

Voor de blijken van medeleven bij het 
overlijden van mijn vrouw en mammie, 
zeggen wij u hartelijk dank. 

A. A. Tennissen 
Ans en René 

Oldenzaal, Boerskottenlaan 36. 


