
î Dankbare en blijvende herinnering aan 

Berendina Wilhelmina Pots 

echtgenote van 

HENDRIKUS HERMANUS NIJHUIS 

Z11 werd geboren te Weerselo op 27 1uli 1924 en 
overleed thuis na het ontvangen van het Sacra· 
ment der Zieken op 8 januari 1994 We hadden 
haar 12 januan voor het laatst 1n ons midden tij· 
dens de viering van de H. Eucharistie en hebben 
haar daarna begraven op het kerkhof van de 
St. Nicolaasparochie te Denekamp. 

Diny Nijhuis-Pots overleed op de sterfdag van 
haar moeder. 30 iaar geleden 
Een lieve vrouw, zorgzame moeder en fijne oma 
1s naar menseh1ke maatstaven te vroeg van ons 
heengegaan. 
Ruim 41 jaar heeft zij met Henny Nijhuis lief en 
leed gedeeld 1n een goed en trouw huwelijk. 
Acht kinderen werden uit hun wederzijdse liefde 
geboren. 
Ze heeft ze allen mogen zien trouwen en mocht 
getuige zijn van hun goed verworven plaats in de 
samenleving. 
Aan haar 23 kleinkinderen heeft oma veel plezier 
beleefd. 
Ze was een sterke vrouw, hard voor haarzelf en 
altijd nadrukkelijk aanwezig. Je wist waar je met 
haor aan toe was. Ondanks haar wat dominante 
karakter, heeft ze ons veel goeds meegegeven. 
waar we altijd dankbaar voor zullen blijven. 

Haar eerlijke en rechtschapen levenshouding 
mogen we als eijn dierbare herinnering meedra· 
gen en heeft ons gemaakt tot wie we geworden 
zijn. 
Veel zorg heeft ze ook gehad voor en met de 
"ouwelui" . Beide zijn op hoge leeftijd overle
den. Na de dood van oma in 1988 werd haar 
woongedeelte totaal verbouwd en door vader en 
moeder bewoond, terwijl Leo en Yvonne hun 
woongedeelte kregen toegewezen. In een goede 
harmonie leefde men met en voor elkaar rond de 
mooie boerderij op " De Punt" verder. 
In voor· en achterhuis en op het erf was alles al
tijd schoon en opgeruimd. Ze was graag buiten 
en haar grootste hobby was haar bloementuin 
en de vogels. 
Ook leefde ze in zorg en liefde mee met het wel 
en wee van de buurt. Jammer dat haar leven 
werd afgebroken door een gevreesde en 
kwaadaardige ziekte, die ze tot het eind op een 
moedige manier heeft gedragen. Omringd en 
gesteund door het gebed van haar man en kin 
deren is ze in vrede van ons heengegaan. 
We vertrouwen dat deze gelovige vrouw nu bij 
God thuis is. Maria, die ze in haar leven een bij· 
zondere verering toedroeg, wi ons helpen om 
dit verlies gelovig te verwerken. 
Rust in vrede 1 

Voor uw deelneming en meeleven ondervonden 
tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lie· 
ve vrouw, onze zorgzame moeder en fijne oma 
betuigen wij U onze oprechte dank. 

De familie 


