
· Ter herinnering aan 

Adriana Maria Nuijten 

geboren te Breda op 16-2-1906 
overleden te Amersfoort op 23-2-1991 

Bijna heel haar leven woonde ze in 
Amersfoort. Hier groeide ze op, hier leid
de zij haar leven. In 1925 werd ze onder
wijzeres aan de niet lang daarvoor ge
opende R.K. Lagere School in Soester
berg. Het werd haar eerste en tevens haar 
laatste werkplek. 46 jaar lang diende zij in 
het onderwijs aan honderden kinderen. 
Relaties met andere leerkrachten werden 
vriendschappen voor het leven. Wij den
ken hier m.n. aan Dhr. Wegman en Dhr. 
van As met wie zij lang heeft samenge
werkt. Jarenlang zagen familieleden haar 
's morgens naar haar werk gaan: eerst 
nog met de tram later met de fiets en de 
bromfiets: trouw als altijd. 
Sjaan was een lief zachtaardig en belang
stellend mens voor anderen. Zelfs als zij 
iemand terecht wees, deed zij dat op een 
wijze die betrokkenheid en zorg uitstraal
de. Zo zullen velen zich haar herinneren. 

Tot op hoge leeftijd hield zij contact met 
oud-leerlingen en zij genoot daarvan. Zij 
hield van een goed gesprek. Sjaan was in 
dit alles ook vooral een gelovig mens, die 
het gebed kende en van goed verzorgde 
liturgie hield. Ook daarvoor heeft zij zich 
vaak ingezet. Jarenlang was zij lid van de 
dekenale werkgroep liturgie. 
De familie en m.n. de neefjes en nichtjes 
van weleer herinneren zich haar hulp en 
inzet bij familiefeesten. Denken wij alleen 
al aan de "feestboterham" met kerstmis. 
Haar zus, met wie ze vele jaren samen
woonde kijkt dankbaar terug op een leven 
van wederzijdse zorg en geborgenheid. 
De laatste jaren leefde zij van feest naar 
feest: in de grotere familiekring vond zij 
haar thuis en ze zei dan: "Dat ik dat nog 
mee mocht maken". Sjaan wist het leven 
ook te vieren. 
Moge haar Herder haar voeren naar grazi
ge weiden en haar de rust geven, die ze 
verdient. 

Voor uw gebed, medeleven en belang
stelling na het overlijden van onze zuster, 
schoonzuster en tante, danken wij u op
recht. 


