
Wilt In uw gebeden gedenken 

WILHELMINA MARIA NIJHOF 
sedert 12 december 1962 weduwe van 

BERNARDUS JOHANNES WOLTHUIS 
Zij werd geboren te Hasselo 1 5 sept. 1899 

in de gemeente Weerselo en in de 
Plechelmusparochie te Deurningen. Op 
27 november 1924 huwde zij aldaar met 
Bernardus Johannes Wolthuls, eveneens in 
Hasselo geboren. Na een langdurige ziekte 
en reeds eerder gesterkt door het sacrament 
van de Zieken overleed zij te Saasveld op 
7 april 1980, de tweede Paasdag. De 
plechtige Uitvaart vond op vrijdag 11 

april d.a.v. plaats; wij hebben haar lichaam 
op het kerkhof aldaar aan de aarde toe
vertrouwd, waar het wacht op de heerlijke 

opstanding der doden. 

Wij danken God, dat we zulk een moeder 
mochten hebben en haar zo lang hebben 
mogen behouden. Wat een zorg heelt zij 
gedragen en wat een werk heeft zij ver
richt op het nieuwe bedrijf, det vader hier 
in 1923 stichtte en op de nieuwe boerderij 
die hij daarna bouwde en waarvoor hij 
zelf de stenen haelde, met paard en wagen 
aan het kanaal In Weerselo. Ze hebben 
hard gewerkt, ze zeten nooit met ledige 
handen, want van tijd tot tijd moest er ook 
bij verdiend worden, het leek een bijna 
onmogelijke opgave, die ze zich 'hadden 

gesteld. Wij weten hoe vader en moeder 
voor het gezin hebben gewerkt en ge
zwoegd, en hoe ze samen de moeilijkheden 
en beproevingen hebben gedragen; ondanks 
de zwakke gezondheid van vader hebben 
zij het samen gered. W.j denken dearblj 
aan de werkkracht en het doorzettings
vermogen van vader, d,e zichzelf niet 
ontzag; wij denken daarbij aan de nooit 
aflatende zcrgzaamheid van moeder voor 
het gezin; z:J vroeg nooit Iets voor haar 
zelf, klaagde nooit, al moest het er vaak 
zuinig, heel zuinig langs. Met elkaar 
gelukkig zijn en In vrede leven, daaraan 
was haar alles gelegen; meelevend en 
zacht van karakter, eigenlijk te goed voor 
deze wereld, kon zij begr11pen, luisteren, 
toegeven eerder dan tegen iets in te gaan. 
Na de de dood van vader. met wie ze 
In zijn vele ziek-zijn veel had opgetrokken 
hoopten wij voor moeder op een gelukkige 
levensavond Ingoede gezondheid het mocht 
niet zo zijn. Zij bleef bepaalde taken 
thuis voor haar rekening nemen en eltijd 
bereid thuis oppas te zijn: voor de klein
kinderen was haar niets te veel. We zullen 
aan dat alles blijven denken In grote 
dankbaarheid. Moge moeder nu voor 
altijd leven bij de Heer. 

Voor uw blijk van medeleven tijdens ziekte 
overlijden en begrafenis van onze lieve 
moeder, zeggen wij u hartelijk dank. 

Familie Wolthuls 


