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Dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft 

betekend, gedenken wij 

BERNARDINA URSULA 
STOKKINGREEF 

weduwe van 

BERNARDUS GERARDUS NIJHOF 

Zij werd geboren te Borne op 21 oktober 
1896. Na een goed en welbesteed leven 
overleed zij in volledige overgave aan haar 
Schepper op 7 Juni 1980 te Hengelo. 
Op 11 juni hebben we voorgoed afscheid 
van haar genomen tijdens een H. Mis van 
Requiem In de Rafaëlkerk te Hengelo en 
haar te ruste gelegd op het katholieke 
kerkhof aldaar. 

Het bericht dat moeder Nijhof is overleden 
heeft ons allen geschokt; en nu Zij er niet 
meer Is beseffen we pas goed welk een 
vrouw we gedurende zoveel jaren in ons 
midden mochten hebben. Geen opzien· 
barende dingen heeft ze gedaan, maar wel 
heeft ze op een heel welsprekende wijze 
voorgeleefd wat mens·zijn eigenlijk is. 
Ze was een vrouw uit één stuk, eerlijk, 
betrouwbaar. Ze hield niet van gewichtig· 
doeneri]: ze gaf zichzelf zoals ze was; en 
zij die haar van nabij hebben leren kennen, 
weten hoe ontwapenend dit was en hoe· 
zeer het uitnodigde om ook zelf alle 
pose af te leggen. Ze stond heel dicht bij 

al wat leeft. Het was haar lust en haar le
ven om in haar bloementuin te werken en 
zelf groente te kweken. Het gaf haar tege
lijk de mogelijkheid om aan anderen weg 
te geven. Want ook dat was kenmerkend 
voor haar: anderen een plezier doen, mee
delen van wat ze zelf bezat: van de op
brengst van haar groentetuin, maar meer 
nog van de rijkdom van haar hart. 
Ze heeft veel meegemaakt In haar leven, 
vreugdevolle maar ook pijnlijke dingen: 
maar door dit alles heen is ze uitgegroeid 
tot een diep-gelovige, echt-menselijke, 
moedige vrouw: tot een liefdevolle echt· 
genote voor haar man, die ze al vroeg 
heeft moeten missen, tot een liefhebbende 
moeder voor haar kinderen die haar heb· 
ben ervaren als de levende spil van het ge
zin. Wij allen zullen haar pijnlijk missen. 
Maar door onze tranen heen bevelen we 
haar aan bij Hem die geen van de zijnen 
verloren laat gaan. 

Zij moge leven in de vrede van Christus. 

Voor de vele blijken van belangstelling na 
het overlljden van onze lleve moeder, 
schoonmoeder en oma, betuigen wij u 
onze oprechte dank. 

Kinderen en kleinkinderen. 




