


Dankbare herinnering aan 

FIEN DERKMAN~ NIJHUIS 
echtgenote van 

GERARD DERKMAN. 

Ze werd geboren te Denekamp, op 
2 maart 1922. - Ze overleed, na ge
sterkt te zijn door het H.Sacrament 

van de ziekenzalving op 18 december 
1988 te Enschede. Na de Eucharistie 
in de St.Jozefkerk hebben we haar 

op 22 december d.a.v. te ruste gelegd 
op de Westerbegraafplaats aldaar. 

t 
Moeder heeft altijd hard gewerkt, 

niet alleen in de zaak die vader in 
1950 samen met haar begon, maar 
ook in ons gezin. 

Een combinatie, die ze góéd wist 
te maken. 

Want naast alle zorgzaamheid en 
aandacht die ze ons wist te geven, 
leefde ze ook mee met de vele men
sen uit de wijk, die in de winkel 
kwamen. - Dit luisteren en meeleven 
was echt, want ze kwamen voort uit 
een sterk ontwikkeld sociaal gevoel. 
De laatste acht jaar kon ze haar aan
dacht ook meer aan andere zaken 
geven: aan de familie, de kleinkinde· 

ren, het vrijwilligerswerk In de paro
chie, het K.V.G, en vooral het genie
ten van de natuur in Twente. 

Samen met vader genoot ze daar 
volop van. 

Des te overrompelender was dan 
ook haar ziekte, die ongeneeslijk 
bleek te zijn. - Moedig, geduldig en 
zonder klqgen droeg ze die, terwijl 
ondertussen haar aandacht bleet uit
gaan naar anderen. De kracht hiertoe 
vond ze in haar sterke geloof-van
kinds-af en bij de verrezen Heer in de 
ziekencommunie. De H. Ziekenzalving 
op de dag van haar overlijden was de 
bekroning van dat geloof. 

Met droefheid om dit veel te vroege 
afscheid geven we haar uit handen. 
Maar ook met een groot vertrouwen, 
want "duren zal de Liefde van God 
voor allen, die Zijn verbond bewaren, 
Zijn woord behartigen en het 
volbrengen". {ps. 103). 

We danken U hartelijk voor Uw mee
leven tijdens de ziekte van moeder en 
voor Uw blijk van deelneming na haar 
overlijden en uitvaart. 

GERARD DERKMAN 
kinderen en kleinkinderen. 


