
Degenen die ik liefheb, 
verlaat ik. 

Om degenen die ik liefhad, 
terug te vinden. 

Na een onnodig lange lijdensweg 
is in alle vrede overgegaan naar "Het Licht" 

A.H.W. Oude Nijhuis 
Betsie, nvincentN 

1943 - 2014 



In dankbare herinnering aan 

A.H.W. Oude Nijhuis 
Betsie, "Vincent" 

'12-10-1943 t13-12-2014 

Betsie is geboren te Raalte waar ze na enkele jaren al jong het 
avontuur tegemoet ging. Ze is veilig met haar driewielertje van 
het dunne ijs op het kanaal gehaald waarop ze met haar zusje 
Irma op de driewieler bij de Enkbrug aan het fietsen was. 
Na de lagere school deed ze de huishoudschool met Inas 
opleiding waarna ze de verpleegsteropleiding A in Almelo 
volgde. Omdat mensen helpen haar in het bloed zat, wilde 
ze dit via het gedachtegoed van Franciscus in Noviciaat van 
zusters Franciscanessen te Denekamp vervolmaken. Door 
kerkvernieuwing en haar eigen invulling daarbij deed ze 
afstand van de eeuwige gelofte. 
Ze verhuisde ter vorming van een nieuwe studiegeloofgroep 
naar "Het Stadsmaten" te Enschede en later naar een flat 
op het Mekkelholt. In deze periode volgde ze de zelfstandige 
wijkverpleegkundige opleiding. 
Ze heeft in diverse wijken kenn is gemaakt met wijk- en 
consultatiebureaus en uiteindelijk haar draai gevonden bij 
een samenwerking met huisartsen en verpleegkundigen op 
het Mekkelholt en omgeving. Hier kon ze zich ontwikkelen en 
voldoening vinden in de extra hulp en begeleiding van zieke 
mensen in de samenleving. Ook heeft ze haar vader en zus 
tot in de laatste uren verpleegd en haar moeder thuis een 
plezierige oude dag bezorgd. Ze was als tweede moeder voor 
de kinderen van haar overleden zus. 
Ze ging op in "Zen" meditatie en "Reiki'1 ontspannings
massage. "Therapeutic Touch" gaf haar methodes om pro-

blemen bij mensen te verzachten. Ze had een grote schare 
van cliënten die haar hulp erg waardeerden . Zij had altijd een 
luisterend oor voor de vele lichamelijk en soms uitbehandelde 
zieken. Ze heeft tot haar einde de Franciscus gedachte uitge
dragen. Ze leefde samen in een warme hechte buurt. 
De laatste maanden werd ze gekweld door een tumor die 
via de blaas in de buik naar boven ontwikkelde. Specialisten 
moesten helaas bekennen dat haar voorgevoel en prognose 
juist was. De diagnose van hen was dat de ziekte het gene
zingsproces heeft ingehaald. Ze was uitbehandeld. Betsie 
besloot daarop dat ze nog één dag naar huis wilde, samen 
met de geliefde kinderen van overleden zus Irma en geliefde 
broer Gerard en vrouw Marga. Die wens werd vervuld door 
de wens-ambulance en werd een warme gebeurtenis. Daarna 
wilde ze in het Hospice Holos in Oldenzaal haar laatste dagen 
beleven. De hospice was een verademing t.o.v. het zieken
huis. Hier had ze een open gevoel voor de velen die ze nog 
te woord kon staan. Helaas was deze periode veel te kort en 
is ze volgens een eigen plan in alle eenvoud rustig ingeslapen. 
iedereen noemden haar een "bijzondere vrouw". 
De Hospice omgeving, met vele vrijwilligers en verbonden 
huisarts, was voor Betsie heel liefdevol en zal nog veel res
pect verdienen van inwoners uit Oldenzaal en omliggende 
plaatsen. 

Voor het medeleven, betoond na het overlijden van Betsie, 
willen u hartelijk danken. 

Fam. G.H. Oude Nijhuis 
Fam. H.G.M. Schuiten 
Riet Lesscher 
Lies, Jannie en Ineke 


