
groot was je inzet voor alles 
moge deze verder leven in ons 



t Ter dankbare herinnering aan 

Sien Oude Nijhuis 
echtgenote van 

Eef Oude Luttikhuis 

Zij werd geboren te Albergen op 20 april 1937 en 
overleed, geheel onverwacht, te Almelo op 26 decem
ber 1997. 
Na de afscheidsv :ering in de St. Christoffelkerk op 
29 december werd haar lichaam gecremeerd. 

Het wil nog niet goed tot ons doordringen. Op tweede 
kerstdag overvalt ons zo plotseling en onverwacht dit 
afscheid, menselijkerwijze gesproken zo vroeg. 
Moeder groeide op in Albergen in een groot gezin van 
twaalf kinderen. Daar leerde zij al vroeg aanpakken. 
Na de lagere school ging zij werken in een confectie
atelier. Daar bleef zij tot haar trouwen. Daarna werk
te zij in meerdere huishoudens, in één zelfs al bijna 35 
jaar. 
Zij stelde er een eer in, dat ook haar eigen huishouden 
er keurig uitzag. Zij was een lieve vrouw en een zorg
zame moeder voor haar zoon Gerard. Moeder was 
heel behulpzaam, vrolijk van aard, had altijd een goed 
humeur. De hele dag zong zij met de radio mee. Zij 
was een tevreden mens. Zij had geen behoefte aan 
vakantie, maar sliep graag in haar eigen bed. 
Haar grote hobby's waren bloemen en planten, die zij 
met veel liefde en deskundigheid verzorgde. Zij 

genoot ook van de gezamenli_ike naailes. 
Haar twee kleinkinderen Bas en Malou, betekenden 
alles voor haar. Zij was steeds bereid om op te passen. 
Zij nam altijd iets voor hen mee uit de winkel. Zij 
ging zelfs met Bas mee als hij moest voetballen. Zij 
was er heel attent op dat er geen verschil gemaakt 
werd tussen haar twee kleinkinderen. 

Zij keek al verlangend uit naar hun veertigjarig huwe
lijksjubileum, komend jaar september. Helaas heeft 
het niet zo mogen zijn. Aan haar leven hier op aarde 
is nu zo plotseling en vroeg een einde gekomen. 
Vooral voor haar man Eef, met wie zij al die jaren een 
mooie tijd heeft gehad, lief en leed gedeeld heeft, zal 
de leegte en het gemis, het verdriet en de pijn heel 
groot zijn. Maar wij blijven dankbaar voor alles wat 
zij voor ons gedaan en betekend heeft. 
Wij mogen geloven dat zij nu voor altijd gelukkig is 
bij God. Moge zij daar rusten il1 vrede. 

Voor uw meeleven en belangstelling danken wij u 
oprecht. 
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