
WILT IN UW GEBED DENKEN AAN 

MARIA CHRISTINA NIJENHUIS 
weduwe van 

Johannes Bernardus Schut 

Z11 werd geboren op 10 juni 1909 te 
W1chmond. ZiJ overleed, gesterkt door het 
H. Sacrament van de Ziekenzalving. op 
22 mei 1985 in het verpleegtehuis ,,'t S hn
gerbosch" te Zutphen. Zij werd begraven op 
het R.K. kerkhof te Baak op 25 mei d.o.v 

" Zolang WIJ leven, leven wij voor de Heer. 
en sterven w11 dan sterven wi1 voor de Heer. 
Of WIJ leven of sterven, de Heer behoren WIJ 
toe." (Rom 14,7-9); zo spreekt St. Paulus 
over het geheim van leven en dood 
Deze moeder, deze gelovige vrouw heefl dit 
woord van St Paulus in groot geloof 
beleefd Z1J was door een diep geloof 
verbonden met Jezus, de Heer. Z11 1s een 
zorgzame moeder geweest voor haar kin
deren 
De wederwaardigheden van het leven z11n 
haar niet bespaard. Reeds op 22 augustus 
1970 overleed haar man na een korte 
hevige ziekte. Als een sterke vrouw heeft z11 
het in vertrouwen op de Heer kunnen 
verwerken 
Toen haar dochters en zoons zelfstandig 
hun weg door het leven gevonden hadden 
mocht ze nog in de laatste jaren van de rust 

van haar levensavond genieten. bij het 
gezin van haar zoon. in de haar vertrouwde 
omgeving, met alle liefde en zorg omringd 
Maar de ouderdom kwam ook met ziekte en 
last. De tijd kwam dat ze hulpbehoevend 
werd. Hoe liefdevol ze ook werd geholpen, 
het was moeilijk om te dragen. Hoe zwaar 
valt het te moeten erkennen. "Ik kan niet 
meer." En ook dat offer heefl zij gebracht. 
En zo 1s ziJ. gesterkt door de heilige 
Ziekenzalving in al le rust in Christus 
ontslapen en mag ze nu. naar het woord 
het boek van de Openbaring van de heilige 
Apostel Johannes. zien "een nieuwe hemel 
en een nieuwe aarde" "HiJ, God-met-haar 
zal haar God z11n H1J zal alle tranen van 
haar ogen afwissen en de dood zal niet 
meer zijn, geen rouw, geen geween. geen 
smart zal er z11n want al het oude is 
voorbif '. (Openbaring 21 ,3-4) 

Voor uw belangstelling en medeleven 
tijdens de ziekte en bij het overlijden van 
onze dierbare moeder en oma zeggen 
wij u hartelijk dank. 

Familie Schut. 


