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In dankbare herinnering aan 

Henrica Carolina Maria Nijhuis 
weduwe van Bernardus Gerardus Elsjan 

Zij werd geboren op 10 februari 1922 in 
De Lutte Gesterkt door het H. Sacrament 

der Zieken is zij op 8 september 2011 in de Heer 
overleden. Na de uitvaartdienst op 

14 september in de H. Maria Geboortekerk 
te losser vond de crematieplechtigheid plaats 

in het crematorium te Usselo. 

Als jongste uit een gezin van zes kinderen bracht 
ze haar jeugd door in de Lutte. Na haar school 
tijd ging ze in betrekking in Oldenzaal. 

Na haar kerkelijk huwelijk met papa in 1952 
kwamen zij in losser te wonen. Uit het huwelijk 
werden vier kinderen geboren. Zij was oma van 
zeven kleinkinderen, waar zij heel erg trots op 
was. 

Mama was een huiselijk type waar iedereen 
welkom was. Niets was haar te veel. Ze genoot 
van het bezoek van de kinderen en kleinkinde
ren met name op de zondagmorgen omdat dan 
vaak iedereen aanwezig was. Vele keren hebben 

we van haar kookkunst mogen genieten. Naast 
het kokkerellen hield ze veel van puzzelen en van 
dieren. 

Toen in 2004 de gezondheid van papa en mama 
minder werd verhuisden ze naar de leurinkshof. 
Na het overlijden van papa in 2007 verslechterde 
haar lichamelijke en geestelijke gezondheid. Zelf 
kon ze dit ook moeilijk aanvaarden. Toch nog 
sneller dan verwacht is zij in het bijzijn van haar 
dierbaren ingeslapen. 

In diep geloof en met volle overgave ging zij 
heen in het vaste vertrouwen dat de Heer, 
waarop zij heel haar leven haar vertrouwen had 
gesteld, ook voor haar een plaats had klaarge
maakt in het Vaderhuis. Wij bidden dat zij daar 
mag wonen en rust mag vinden voor altijd. 

Voor uw blijk van medeleven en uw aanwezig
heid bij haar uitvaart en crematie zijn wij u al
lemaal heel dankbaar. 

Annet en Harry 
Gea en Gerard 
Gerrit en Mia 
Henry en Annet 
en kleinkinderen 


