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Ter nagedachtenis aan 

Maria Johanna Nijhof 

Zij werd geboren te Borne en bracht haar hele 
leven door In Hengelo ov, waar zij een leven 
leidde van dienstbaarheid, in overeenstemming 
met het woord van het evangelie "W>e onder 
de grootste wll zijn, moet dienaar zijn van al· 
len". Dit heeft zij In haar leven waar gemaakt. 
Dit was haar devies: dienen en dienstbaarheid, 
gebaseerd op een zeer gelovig leven van ge
bed en offer. Hoe zij zich inleefde in de vle· 
ring van de H. Eucharistie. Hoe zij haar troost, 
haar steun en kracht zocht en vond In haar 
diep-gelovige contacten in de stilte van haar 
gebed. Hoe Zij zich uitsloofde, om maar een 
de H. Eucharistieviering te kunnen deelnemen. 
Toen zij nog redelijk in de kracht van haar Ie· 
ven wa~. was zij een bekend beeld van het Re· 
gionaal Ziekenfonds Twente. Daar werd ze ge· 
kend en gewaardeerd. 

In Huize Hooghagen opgenomen met een ver
sleten en gebroken lichaam, werd zij gekend 
als een echte bldzlel, die nooit een kapeldienst 
zou overslaan, hoeveel moeite het haar kostte, 
om er te komen. En daarnaast was zij dagelijks 
in de stille uren alleen In de kapel te vinden 
in gebed en meditatie. 

Heel gelovig ontving zij het sacrament der zie· 
ken en gaf zich verlangend naar de eeuwigheid 

over In handen van de Heer. Meer haar lijdens· 
weg zou een lange worden Moedig, soms klein, 
Is zij die weg gegaan. Totdat zij op 16 maart 
1984, in het katholieke ziekenhuis van Hengelo 
haar leven weer terug kon geven aan God. 

Voor haar vierden we de H. Euchar;stie ten 
Uitvaart In de kapel van Huize Backenhagen op 
21 maart 1984. waarna wij haar stoffelijk over
schot brachten naar de laatste rustplaats op 
de r. k. begraafplaats een de Deurnlngerstraat 
te Hengelo, waar zij wacht op de opstanding 
In de kracht van de Verrezen Heer. 

Moge zij rusten in vrede en opgaan naar het 
licht van Gods Glorie. 

Voor uw medeleven, betoond na het overlijden 
van onze lieve zus en tante, danken wij U har· 
telljk. 

Fam. Nljhof 


