
Zij heeft haar strï;d gestreden 
haar wereld werd steeds kleiner om haar heen 
Hoe zij in stilte heeft geleden 
weet niemand. zif alleen 

t 
Dankbare herinnering aan 

Aliza Maria Nijenhuis 
Lies werd geboren te Keijenborg op 24 oktober 
1920. Zij was de oudste van vijf kinderen en ze 
mocht temidden van haar ouders, broers en 
zusters van een fijne. onbezorgde ;eugd genie
ten. Toen ze 24 jaar was vertrok ze naar Heerlen 
om daar in de verpleging te gaan werken. Na 
haar opleiding en het behalen van het diploma 
verpleegkundige werkte ze in verschillende 
ziekenhuizen. Ze heeft dit beroep steeds met 
veel plezier uitgeoefend en zette zich er volledig 
voor in. Zo is ze heel veel mensen in moeilijke 
tijden van ziekte tot steun en toeverlaat 
geweest. Ze maakte lange dagen, ze keek niet 
naar tijd maar stond altijd klaar. Door ernstige 
rugklachten genoodzaakt moest zij dit mooie, 
maar toch ook zware beroep opgeven. Ort was 
voor haar eerst moeilijk te aanvaarden. Samen 
met Ciel, haar huisgenote, verhuisde ze enkele 
jaren later naar Keijenborg waar ze een nieuw 
huis had laten bouwen. Hier hadden ze samen 
nog een mooie tijd. Ruim 38 jaar zijn ze elkaar zo 
tot wederzijdse c;teun en hulp geweest. Belang
stelling en medeleven voor de mensen in haar 
omgeving bleef intussen bestaan. Daar waar 

hulp nodig was in familie of buurt reikte Lies 
steeds de helpende hand. Dan was ze er 
gewoon. Ze voelde steeds een grote betrokken
heid met haar familie. vele jaren fietste ze haast 
elke dag naar haar oudershuis. even een gezel
lig praatje en met een tasje vol groenten of fruit 
ging ze weer voldaan naar huis. Maar ze maak
te ook verre reizen naar haar broer en schoon
zus in Australie. Daar heeft ze van genoten. De 
jongere generatie van neven en nichtjes had ook 
steeds haar belangstelling en deze genegenheid 
was wederkerig. Tante Lies was een begrip. Ze 
hield van mensen om zich heen en gezelligheid 
terwijl de huisdieren ook steeds al haar aan~ 
dacht kregen en ze hen vriendelijk tegemoet 
kwam. Twee jaar geleden ging haar gezondheid 
zo achteruit dat ze haar intrek moest nemen in 
"Maria Pastel" Hier heeft ze een goede verzor
ging gehad. Hier is ze ook van ons heengegaan 
in de morgen van 30 mei 2000. Wij hebben af
scheid van haar genomen tiJdens de Eucharis
tieviering in de kerk van St. Jan de Doper te 
Keijenborg, waarna haar lichaam ter ruste is 
gelegd op het parochiekerkhof aldaar. 

Wij die achterblijven moge'l ons troosten aan 
de woorden uit de Schrift' "Geen oog heeft 
gezien, geen oor heeft gehoord, geen mens kan 
het zich voorstellen, al wat God bereid heelt 
voor die Hem liefhebben." 1 Kor. 2.9. 

Voor u1,y medeleven zeggen wi1 u onze hartelijke 

dank. Familie Nijenhuis 
Ciel Dijkstra 


