
t 
Dankbare herinnering aan 

Maria Johanna Geertruida Nijhuis 

weduwe van Martinus Johannes Tiehuis 

Zij werd geboren te Losser op 3 augustus 1908 en 
overleed te Oldenzaal op 2 juli 1995, na te zijn 
voorzien van het Sacrament van de Ziekenzalving. 

Op 6 juli d.a.v. is voor haar de uitvaartdienst 
gehouden in de kapel van het verzorgingshuis 

"de Molenkamp". Daarna hebben we haar 
lichaam te ruste gelegd op de Algemene 

Begraafplaats te Oldenzaal. 

Marie Nijhuis was een goedhartige en gevoelige 
vrouw, die in haar lange leven voor zorgen, verdriet 
en lichamelijk lijden niet gespaard is gebleven. In de 
wederzijdse I iefde tussen haar en haar echtgenoot 
heeft zij veel steun, troost en bemoediging gevon
den . Samen met hem heeft zij de zorg en de 
verantwoordelijkheid gedragen voor haar beide 

zoons en enigste dochter. Het overlijden van die 
dochter op eenentwintig jarige leeftijd is zij tot op 
haaroudedagblijven voelen als een gemis. Maar zij 
vond kracht en troost in haar geloof, want zij was een 
diep godsdienstige vrouw, d ie een grote liefde en 
verering had voor Maria. Aan Haar spiegelde zij 
zich en bij die Moeder van Smarten en Troosteres 
van de bedroefden vond zij troost in haar verdriet. 
De laatste jaren van haar leven heeft zij doorge
bracht in "de Molenkamp" waar zij samen met haar 
man in maart 1989 werd opge~omen. Zij heeft daar 
een zeergoedeverzorginggehad. Haar zoon Bennie 
bracht haar wekelijks meerdere keren een bezoek. 
Ook haar kleinkinderen gingen orna graag bezoe
ken en waren erg op haar gesteld. 
De dood kwam vour haar heel plotseling en zij is 
zonder angst of pijn in alle rust voorgoed ingesla
pen. 
Moge zij nu voor eeuwig gelukkig zijn bij God en 
voorgoed verenigd met haar geliefde man en doch
ter. We zullen haar in ons gebed blijven gedenken. 

Voor uw meeleven na het overlijden van onze lieve 
moeder en oma danken wij u hartelijk . 

Kinderen en kleinkinderen. 


