
Dank, goede vrienden, voor al het mooie 
dat wij samen beleefd hebben. 



Ter nagedachtenis aan 

MARIA JOHANNA SLEIDERINK 

echtgenote van 

Franciscus Johannes Oude Nijeweme 

Zij werd geboren op 20 september 1921 te 
Beuningen (Ov.). Op 15 juli 1990 is zij, na 
voorzien te zijn van het H. Sacrament der • 
Zieken, overleden in het ziekenhuis te 
Oldenzaal. 
De gezongen uitvaart vond plaats op 19 juli 
1990, waarna zij ter ruste werd gelegd op 
het r.k. kerkhof, aldaar. 

Lieve vrouw, moeder en oma. Plotseling 
moesten we afscheid van je nemen, terwijl 
we je zo graag nog een tijd bij ons hielden. 
We danken je voor alles wat je voor ons 
deed, voor vader, voor ons en de kleinkin
deren. 
Je hebt in je leven veel zorgen gekend. Door
dat jouw eigen moeder al op 47-jarige leef
tijd overleed, kreeg je samen met jouw vader 
de zorg voor jouw broers en zus. Als een 
tweede moeder heb je voor hen gezorgd en 
dat werd door hen zeer gewaardeerd. 
Samen met vader heb je bijna 40 jaar lang 
lief en leed met elkaar gedeeld. Zo lang je 
kon heb je naast de zorg voor de kinderen, 

vader geholpen op de boerderir Wat moet 
het zwaar voor je geweest zijn, dat je zelf, 
toen wij nog erg jong waren, langdurig ziek 
werd. Wel was het een geruststelling voor 
jou, dat Tante Marie samen met vader, de 
zorg voor ons gedeeltelijk overnam. 
We hebben een grote bewondering voor jouw 
wilskracht, ook nadat je getroffen werd door 
een hersenbloeding, en je leven zo ingrij
pend veranderde. Je bleef belangstelling 
tonen voor alles wat er om jou heen gebeur
de. Je bleef genieten van alle mooie 
momenten en in het bijzonder van je klein
kinderen. Altijd waren ze welkom, ook wan
neer je erg ziek was. Zoals wij een fijne 
moeder aan je hebben gehad, hadden zij 
een lieve oma aan jou. 

Lieve Marie, moeder en oma, bedankt voor 
alles wat jij voor ons hebt betekend. 

We danken U hartelijk voor uw belangstel
ling en medeleven tijdens de ziekte en na 
het overlijden van mijn vrouw, onze moeder 
en oma. 

F.J. Oude Nijeweme 
Kinderen en kleinkinderen 


