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Dankbare herinnering aan 

Geertruida Wilhelmina Niehuis 

echtgenote van 
Johannus Hendrikus van Benthem 

Zij werd geboren te Losser 16 juni 1914 en is 
overleden te Enschede 2 januari 1997. 
Na de gezongen Eucharistieviering hebben wij 
haar ter ruste gelegd op het kerkhof van Olden
zaal op 7 januari. 

Haar wens is in vervulling gegaan, ze wilde zo 
graag zelfstandig blijven wonen. 
Op de plek waar ze met vader samen op 25 sep
tember 1942 was gestart en tot 9 januari 1970 
gelukkig lief en leed met elkaar mochten delen: 
Na het overl ijden van vader pakte ze na een moei
lijke periode, de draad kordaat weer op. 
Ze hield van reizen, zo reisde ze een paar keer 
naar haar zus in Canada. 
Wanneer ze met de trein naar haar familie reisde 
nam ze de mogelijkheid waar om gezellige ge
sprekken met haar medereizigers te voeren. 
Ze had er genoegen in haar belevingen en reis
ervaringen op te schrijven. 
Ze schreef graag, zo ook in de K.R.O. gids in de 
rubriek voor kinderen "Toe Oma vertel eens" over 

haar jeugdervaringen op de boerderij. Ze genoot 
bijzonder van haar kleinkinderen en het liefst 
kookte ze met de feestdagen bij haar thuis voor 
haar kinderen en kleinkinderen. 
Bijzonder heeft ze genoten van haar tachtigste 
verjaardag welke ze samen met familie en buren 
heeft gevierd. 
Zo ook haar laatste verjaardag met een puzzel
tocht over de mooie Twentse Essen. 
Ze genoot van alles wat groeit en bloeit. 
Haar moestuin was daar een sprekend voorbeeld 
van. Ze had er dan ook veel moeite mee dat ze 
haar tuinbezigheden niet meer aan kon. 
Haar laatste brief heeft ze niet meer voltooid. 
Op oudejaarsdag 's morgens was ze nog vol 
plannen voor het nieuwe jaar. 
Nu moeder gestorven is zijn we verdrietig, maar 
dankbaar voor dat wat ze voor ons heeft bete
kend en gedaan. 
Lieve moeder en oma, we wensen je de rust en 
de vrede van harte toe. 
Oma, bedankt en tot ziens. 

Heer, geef haar de eeuwige rust. 

Voor al uw blijken van meeleven en belangstel
ling tijdens de afgelopen dagen willen wij U har
telijk bedanken. 

Fam. van Benthem 


