
Door deze grafsteen kijk ik jullie aan 
Ik ben opgehouden te bestaan 

Jullie hebben nog een weg te gaan 



t 
Dankbaar, met alleen maar mooie herinneringen denken we terug aan 

Anne-Marie Oude Nijhuis - Poorthuis 

Anne-Marie werd op 9 januari 1949 geboren te Losser. Ze trad op 31augustus1978 in het huwelijk met 
Jan Oude Nijhuis. Op 11 april 2002 overleed zij, gesterkt door het Heilig Sacrament der Zieken, in het 
ziekenhuis in Enschede. Wij hebben Anne-Marie op dinsdag 16 april na een uitvaartviering in de kerk 
van de H. Martinus op het R.K. kerkhof in Losser tegenover haar ouders te rusten gelegd. 

Niets heeft ze genomen, alles heeft ze gegeven. Met die woorden zou het leven van Anne-Marie 
kunnen worden samengevat. Onweerstaanbaar was haar ontwapenende en aanstekende lach. Haar grote 
liefde was het geven van les. Van 1971 tot 1984 was ze onderwijzeres aan de Aloysiusschool. Later heeft 
ze als vrijwilligster taallessen gegeven aan buitenlanders en nog geen jaar geleden is ze voor zichzelf 
begonnen met een bureau voor studiebegeleiding. 

In de fotografie en het olieverfschilderen kon ze haar creativiteit kwijt. Net als haar ouders hield ze van 
de natuur. Twents was haar taal en ze had grote belangstelling voor het verleden van haar geboortedorp. 
Ze was bestuurslid van de Historische Kring en heeft zich ingezet voor het veldnamenonderzoek. 
Daarbij zou ze ook haar man leren kennen. 

Boven alles gingen echter haar kinderen Hendrik, Marjan en Albert en samen met oma, die tot het 
laatst toe deel bleef uitmaken van haar gezin, heeft ze haar gelukkigste tijd beleefd: Albert spelend op 
de gitaar, met Marjan naar een turn wedstrijd of met Hendrik pompoenen verkopen. 
Het hoogtepunt was de fietstocht met z'n allen naar Denemarken in 1997. 

Ze kon genieten, wanneer ze weer eens een wedstrijd had gewonnen. De laatste strijd echter, die ze aan 
het eind van haar leven moest voeren zou ze jammerlijk verliezen. Ze wilde haar omgeving niet betrek
ken in die ongelijke strijd en probeerde anderen zo weinig mogelijk te belasten met het eenzame 
gevecht, dat ze in stilte voerde. Alles heeft ze gegeven, niets heeft ze genomen. Wat kunnen we anders 
dan haar leven als voorbeeld te nemen voor het onze op de weg die we nog te gaan hebben. Annemieke, 
ma, bedankt voor alle vreugde en liefde, die je ons geschonken hebt. Hoe kon je toch zo weggaan ? 

Hierbij bedanken wij iedereen voor het medeleven en de steun, die we mochten ontvangen tijdens de 
ziekte en na het overlijden van Anne-Marie. Uw steun deed ons goed. 

Jan, Hendrik, Marjan en Albert. 


