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Gedenk in dankbaarheid jegens God 

HENDRIKA JOHANNA NIJHOF 
echtgenote van 

Johannes Theodorus Konniger 

Zij werd geboren te Borculo op 10 juni 
1910; overleed te Enschede op 9 januari 
1984 en haar lichaam werd op 13 januari 
d.a.v. toevertrouwd aan de aarde na 
een Uitvaartdienst in de kerk van St. 
Mattheus te Eibergen. 

Wij kennen haar als zeer betrokken op 
het leven. Ook wilde ze zelf graag leven, 
maar tevens ook vóór anderen. 
De mogelijkheid van sterven wilde ze 
eenvoudigweg vergeten tijdens haar 
ziekte, omdat ze met grote helderheid 
van geest aan iedereen dacht. Ook heel 
in het bijzonder aan haar kleinkinderen. 
Ondanks haar ernstige ziekte heeft ze 
thuis een hele fijne "Oud en Nieuw" 
gevierd. Vooral omdat zij iedereen zo 
dicht bij zich had. Haar vriendelijkheid 
sierde haar. Tijdens haar verblijf in het 
ziekenhuis dacht ze aan allen. Haar 
woorden bij het afscheid waren dan 
steeds: "doe je iedereen de groeten 
van mij?" Zij was erg gastvrij van aard, 
iedereen kon bij haar z'n verhalen kwijt. 

Ook genoot ze van de natuur om zich 
heen. Wanneer ze 's zomers maar lekker 
buiten kon zijn, was mam op haar best. 
Dan zei ze nog wel eens tegen papa: 
"Wat hebben we het toch mooi samen." 
Hopelijk zijn we in staat daar dankbaar 
blijk van te geven door te leven, zoals 
zij dat heeft gedaan. Wij bidden God: 
Heer, neem haar op in Uw heerlijkheid 
en geef ons de kracht om veel voor 
elkaar te betekenen in het bijzonder 
voor hem, die haar node moet missen, 
haar man en onze vader. 

Voor Uw blijken van medeleven tijdens 
de ziekte en na het overlijden van mijn 
lieve vrouw, onze zorgzame moeder en 
oma betuigen wij U onze hartelijke 
dank. 
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