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Marie Oude Nijhuis-Nijland 
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Marie Nijland, "Marietje van 'n Schöppert", is geboren in de 
Eekte. Al op jeugdige leeftijd moest zij vanwege de zwakke 
gezondheid van haar moeder, in het gezin met twaalf kinderen, 
zo veel mogelijk de huishoudelijke taken en de zorg op zich 
nemen. Daardoor kreeg ze niet de gelegenheid om door te 
leren . Een gemiste kans voor een goede leerling, volgens de 
hoofdonderwijzer. Zelf heeft ze dit altijd als een gemis ervaren. 
Leergierig en belangstellend als ze was, zocht ze compensatie 
in andere dingen. Zo volgde ze op latere leeftijd engelse les, 
maakte op de breimachine mooie creaties en zag het spelen op 
het orgeltje als een uitdaging. Zelfs de computer was haar niet 
vreemd. Maar vooral vond ze het fijn om in de tuin te werken, 
want zoals ze zei " iedere dag even met de vingers in de grond 
geeft me nieuwe energie". 

Na 10 jaar verkering trouwde ze op 27 december 1952 met 
Albert Oude Nijhuis. Zij kregen vijf kinderen . Met veel plezier 
heeft ze 55 jaar aan de Alleeweg gewoond. 

Vanwege zijn werk was Pa door de weeks veel van huis. Dat 
betekende dat de opvoeding van de kinderen grotendeels 
op haar neer kwam. Dit heeft ze met veel liefde en alle zorg 
gedaan. Trots was ze op wat ze had bereikt. 

Ziektes zijn haar helaas niet bespaard gebleven. Toch wist 
zij zich met haar doorzettingskracht er telkens door heen te 
slaan. Het overlijden van Pa in februari 2007 heeft haar zeer 
aangegrepen. Het alleen zijn vond ze heel moeilijk. Dat ze 
door haar zwakke gestel niet meer zelfstandig kon wonen en 
het huis aan de Alleeweg moest verlaten, kon ze maar moeilijk 
verkroppen. Tijdens haar verblijf op de Scholtenhof was ze 
dankbaar en blij met elk bezoekje. Het voelde goed dat alle 
kinderen in de buurt woonden. 

Na de zoveelste heupoperatie een halfjaar geleden ging haar 
gezondheid steeds verder achteruit. Uiteindelijk werd ze in de 
laatste week van december in het ziekenhuis opgenomen waar 
ze op 4 januari is overleden. 

Wij zijn haar veel dank verschuldigd voor alle zorg, liefde en 
aandacht die zij ons heeft gegeven. 

Wij danken u voor uw warme belangstelling bij haar afscheid. 
Kinderen en kleinkinderen 


