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Dankbaar blijven we denken aan onze 
lieve moeder en oma 

HERMINA OUDE NIJHUIS 

weduwe van 

Johan Ge!evert 

Zij werd geboren te Weerselo op 8 november 
1909 en is overleden te Oldenzaal op 7 okto
ber 1982, tijdig gesterkt door het H. Sacra
ment der Zieken. Op dinsdag 12 oktober 
1982 
hebben we afscheid van haar genomen tijdens 
de gezongen Eucharistieviering in de St. Anto
niuskerk te Oldenzaal, waarna we haar hebben 
begeleid naar Usselo, waar de crematie plaats 
vond. 

Op een moment waarop moeder de kracht ge
vonden had, na het overlijden van vader, nu 
bijna 4 jaar geleden, om alleen verder te gaan 
en het klaar speelde de " Sparstraat " te laten 
blijven wat het altijd geweest was: - een ont
moetingsplaats voor kinderen en kleinkinde
ren waar je je thuis voeld- , maakte haar ziek
te daar een abrubt einde aan . 
Met een onbeschriiflijk optimisme en met gro
te moed heeft ze haar ziekte gedragen en liet 

ze ons zicn,juisl in moeilijke omstandigheden 
niet te wanhopen. 
Hoe zeer wij moeder missen, er breekt toch 
een glimlach door onze tranen heen wanneer 
we aan haar terugdenken. 

Hoe ze op haar stoel naast de kachel stil ge
noot wanneer haar kinderen op een feestje 
om haar heen waren. 
Hoe ze het altijd weer klaarspeelde met haar 
goedgeefsheid, de kleinkinderen op hun ver
jaardagen die ze nooit oversloeg, echt blij te 
maken. 
Hoe ze met die zelfde goedgeefsheid buren 
en kennissen groente uit eigen tuin, haar 
trots, meegaf. 
Hoe het haar gelukt is haar liefde en zorg 
voor kinderen op ons over te dragen. 

Daaraan denken wij terug en zijn dankbaar, 
dat zij " ons moeder " was. 

Voor Uw belangstelling en medeleven onder
vonden tijdens de ziekte en bij het overlijden 
van onze moeder en oma, zeggen wij U allen 
onze hartelijke dank. 

Kinderen en kleinkinderen. 


