


Zoveel soorten van verdriet 

Ik noem ze niet 

Maar één, het afstand doen en scheiden 

En niet het snijden doet zo'n pijn 

maar het afgesneden zijn. 

M. Vasalis 

In dankbare herinnering aan 

Geertruida Maria Nijhuis 

* de Lutte, 13 mei 1920 

t Malden, 7 juni 2002 

Ma was een vrouw uit duizenden. Na een lang leven hebben wij 
afscheid van haar moeten nemen. Zij heeft in haar leven vele 
ups en downs gekend. Toch hervond zij altijd weer de kracht en 
de moed om door te gaan. 
Door haar positieve houding in het leven en haar enorme ver
trouwen in mensen heeft zij deze teleurstellingen een plaats 
weten te geven. Haar speciale humor speelde hierbij een 
belangrijke rol. 
Zij was trots op haar kinderen en kleinkinderen en genoot van 
hun aanwezigheid. Ze vond het heerlijk als zij op visite kwamen. 
Menig kind en kleinkind kan verhalen vertellen over logeerpartij· 
en bij haar thuis! Ma was een warme en ook eigenzinnige vrouw. 
leder was steeds bij haar van harte welkom. 
Nooit werd er iets weggegooid. Zij wist altijd van niets iets te 
maken. Het verstellen en herstellen van allerlei kleding ten 
behoeve van de minder bedeelden deed ze met veel liefde. Ma 
kende altijd wel iemand die iets kon gebruiken. 
Heerlijk vond ze het op de fiets door de natuur! Op deze momen
ten genoot ze van de rust en de heerlijke boslucht. Zij was een 
enorme dierenliefhebber. Typerend voor haar was dat zij regel· 
matig etensresten meenam voor de honden en de poezen. 
Zij was een vrouw van "geen woorden maar daden". Ma was een 
bescheiden vrouw, maar van binnen genoot ze heel erg van 
complimentjes. Zij zal in onze herinnering voortleven als een 
vrouw die veel liefde gaf. Ma laat een grote leegte achter voor 
ons allemaal. 

Wij willen u graag bedanken voor alle steun en medeleven die 
wij van u ondervonden hebben tijdens de ziekte en na het over· 
lijden van onze lieve moeder, schoonmoeder en grootmoeder. 

Kinderen en kleinkinderen 

Malden, 12 juni 2002 




