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In dankbare herinnering aan 

Geertruida Aleida Nijhof 
weduwe van 

Edy Nuis. 

Zij werd geboren op 23 januari 1912 
te Losser. Z ij overleed op 1 mei 1990 
te Overdinkel. Op 4 mei d.a.v. is zij, 
na een Eucharistieviering in de Gerar. 
dus Majellakerk te Overdinkel, gecre· 
meerd te Usselo. 

Oma is in alle stilte van ons heenge
gaan. 
Dit sterven kenmerkt haar leven : zij 
hield niet van drukte, zij wilde ande
ren niet tot last zijn, zo was haar dood 
onopvallend, in eenzaamheid. 
De laatste jaren had oma het moeilijk. 
zij voelde zich dikwijls niet goed en 
had eigenlijk geen moed meer om te 
leven. Haar grootste verdriet is het 
verlies van haar dochter geweest, nu 
zes jaar geleden. Maar ook het ver
lies van haar man viel haar zwaar. 
Met al haar krachten heeft zij gepro
beerd dit gezin op te vangen, er te 

zijn om zo voor haar schoonzoon en 
kleinkinderen een steun te zijn. Zij ging 
op echt vriendschappelijke wijze met 
haar kleinkinderen om ; zij vond het 
leuk als zij met haar bezig waren. 
Oma was eenvoudig, zij eiste niets 
voor zichzelf, voor haar kleinkinderen 
was zij goedgeefs, zij gunde hen alles 
en had ook altijd veel belangstelling. 
Oma was stil en in zichzelf gekeerd, 
zij uitte zich moeilijk : in eenzaamheid 
heeft zij de dingen van het leven ver· 
weri< t. Zij hield van de natuur en las 
graag. Zij had de neiging zich terug 
te trekken, zij moest er bij gehaald 
worden, want steeds was er de vrees 
dat zij er .over" was, dat zij een an
der tot last was. 
Wij bedanken oma voor wat zij voor 
ons is geweest, wij gunnen haar de 
rust en wij bidden God, dat hij haar 
opneemt in Zijn eeuwige vreugde. 

Hartelijk dank voor het medeleven na 
het overlijden en de aanwezigheid bij 
de uitvaart en crematie van Oma Nuis
Nijhof. 


