


Ter nagedachtenis aan 

Gezina Johanna Nijhuis 
weduwe van Bernardus Pleche1mus Tmsel 

Z J werd geboren op 9 september 1905 te Hengelo (Ov.). Op 2 jun 
1999 over eed ze. eveneens te Hengelo (Ov.), 1n het Ooi<ter PC. 
Borsthuis. Na een uitvaartmis van de Lambertuskerk, waar ze in 
1905 gedoopt en in 1933 getrouwd was, is ze bij vader begraven 
op het katho eke ker<hof aan de Deurningerstraat op zaterdag 5 
)Uni 1999. 

Moeder heeft haar hele leven lang oog gehad voor hergebruik van 
a ertlande spullen. soms op zeer vind•ngrijke wijze. Ze stond dicht 
b11 de natuur. Het werken 111 de tuin was voor haar geen ' must 
maar een genot. Tot op zeer hoge leeftijd is ze dat blijven doen. 
Ze beschikte over veel fantasie. Dat gaat dan van creatief denken 
n oe meest ruime betekenis aan de ene kant tot soms de waar· 
heid een tikkeltje geweld aan doen aan de andere kant. Het was in 
haar gekoppeld aan een zekere vorm van eigenzinnigheid. Een 
u ter i)ke versch11n1ngsvorm interesseerde haar niet zo. Streek en 
streektaal lagen haar na aan het hart. Enkele door haar ingezon· 
den verhalen m het Twents zijn dest11ds in de rubriek van Buurs1nk 
gepubliceerd 
De afbee 01ng op de voorkant van dit gedachten1sprentie •s ge
maa~t aan de hand van een schilderi1tJe. Het stelt moeder voor, 
staande voor haar huisje aan de Oelerweg op het moment dat ze 
ons u11gele1de doet. nadat we op bezoek zijn geweest. Haar ge
z1cnt is niet zo goed te onderscne den, maar haar karaktenstieke 
houding des te beter. iets m elkaar gedoken met één been naar 

voren. Zelfs het huisnummer, 33, is 1n het beeld opgenomen. We 
waren er komen wonen in 1943 na een bombardement, waarbij 
we allen ternauwernood aan de dood ontsnapten, echter wel huis 
en huisraad waren kwi~geraakt. Ons nieuwe onderkomen was veel 
te klein bemeten. Ooit hebben we er een t11dlang met negen men· 
sen in gewoond. Toch hebben moeder en vader ons er een thuis 
gegeven, waar geborgenheid was en zorg voor de kinderen. 81ij· 
vende zorg, die moeder pas na een periode van opstand1ghje1d 
aanvaard had, was er nodig voor één van ons. Toen ze de taak 
één keer op zich genomen had, was haar niets teveel. Ze troostte 
hem b11 verdriet, dat onherroepelijk op haar terugsloeg. Gebeden 
heeft ze dat ze heel oud mocht worden alleen maar om dit te kun· 
nen blijven doen. Tot moeder 89 jaar werd heeft hij bij haar in huis 
gewoond 

Je laatste acht levensjaren zijn erg moelhjk geweest door geeste· 
lijke en lichamelijke achteruitgang. Je eigen situatie schatte je, 
mede door de ziekte, te rooskleurig m. Er was veel zorg nodig. We 
hebben die samen met de thuiszorg en het personeel van het 
Dokter P.C. Borsthuls zo goed mogelijk proberen te geven. Op de 
sterfdag van moeder werd er een achterkleinkind geboren. Zo 
worot een klem stuk1e van ie aardse leven doorgegeven. Moge je 
geest rust vinden m het hiernamaals. 

Voor Uw medeleven en steun na het overh1den van Mevrouw Gezina 
Johanna Tinsel-Nijhuis danken wij U hartelijk. 

Kinderen. kle nk1nderen 
en achterkleinkinderen 


