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Dankbaar gedenken wij 

LUCIE NIJHOF 

echtgenote van 

HERMAN WILBERS 

Zij werd geboren in Hengelo op 14 december 1939. Moe 
gestreden is zij 16 augustus 1991 overleden in 
Oldenzaal. Biddend hebben wij afscheid van haar 
genomen in de St. Antoniuskerk te Oldenzaal op 20 
augustus en haar daarna begeleid naar het crematorium 
in Usselo. 

Wij staan sprakeloos en machteloos wanneer de dood 
menselijke liefde en echt levensgeluk komt verstoren. 
Want een gelukkig samenzijn, gebouwd op liefde en 
zorg voor elkaar, wordt nu tot een diepe verslagenheid, 
omdat zij er niet meer is die hield van de mensen. 
Lucie heeft tot het laatst toe gestreden en getuigde van 
een geweidige wil en doorzettingsvermogen. want zij 
wilde zo graag leven. En zij voerde die strijd bepaald niet 

alleen voor zichzelf maar voor allen aar. wie zij gehecht 
was, want zij wilde niet van ons weg. 
Ondanks haar ziekte was zij altijd geinteresseerd in het 
wel en wee van de ander en deed ze je haar eigen lijden 
bijna vergeten. Door de wijze waarop zij met haar ziekte 
omging, beurde ze anderen op in plaats van het 
omgekeerde. Wat dat betreft was zij een voorbeeld en 
een bron van inspiratie voor ons allen. Lucie wilde tijdens 
haarziekte geen medelijden maar zij was wel erg blij met 
oprecht meeleven. Door haar hartelijkheid was zij gezien 
bij de mensen en iedereen hield dan ook van haar. Zij 
heeft haar kracht altijd gezocht en gevonden in haar 
onverwoestbaar geloof. waarbij Maria een heel 
belangrijke plaats innam. 
De leegte die er door haar sterven ontstaat is groot. Maar 
toch zullen we proberen om die weer te vullen, 
geïnspireerd als we zijn door haar leven, lijden en 
sterven. 

Lucie, 6danl;j voor alfu en rust nu wefveráimá 
in vreáe 6ij jou1v en onze Cjoá. 

Voor Uw belangstelling en medeleven betoond tijdens 
de ziekte en na het overlijden van Lucie zeggen wij U 
onze hartelijke dank. 

H. Wilbers 
Rieêt 


