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Wie ik lief heb verlaat ik 

die ik lief heb gehad hoop ik weer te zien 

Suzanna Maria Oude Nijhuis-Wolbers 

Sinds 10 april 1977 weduwe van Herman Oude Nij huis 

Ze werd geboren op S augustus 1914 te Saasveld. Op 
15 november 2008 is Ma thuis overleden. Vanaf de 
Mariakerk hebben we Ma begeleid naar haar laatste 
rustplaats bij Pa 

Ma groeide op als enigste kind, haar moeder overleed toen 
ze nog maar 14 jaar was. Op 29 mei 1934 trouwde ze met 
Pa, samen kregen ze 12 kinderen, 27 kleinkinderen en 
24 achterkleinkinderen. 

Pa en Ma zijn in Hengelo gaan wonen, daar werd ons Herman 
geboren, aan de Hengelosestraat in Deurningen werd ons 
Jan geboren, aan de Kerkweg werden Marietje, Henk, 
Teunke, Toon, Suze, Piet, Trees, Paula en Ine geboren, aan de 
Heideweg werd Agnes geboren. 
Ma was haar hele leven zuinig, elk dubbeltJe dat over was, 
werd gespaard voor ons. Ze zorgde dat wij een eigen huis 
kregen, want ze zei: " Dan hei wat veur oe zult, kunt ze oe 
nooit votjah'n". Ze was erg trots dat ze dat bereikt heeft. 

Ma ging met de tijd mee. Ze volgde haar kleinkinderen, hoe 
ze het op school deden, wat ze studeerden, praatte met hun 
over politiek, sport en diverse dingen van het leven. Ze 
genoot daarvan. 

In de donkere dagen van haar leven, toen ons Pa, Teunke, 
Jan, Herman, Auke en Gerrit overleden, liet ze haar intense 
verdriet niet aan ons zien. Ze wilde ons sparen, zo was Ma. 
Haar geloof was dan ook haar houvast, vooral met Maria. 
Ma ging elk jaar naar Kevelaer en diverse keren naar Lourdes. 

Haar verjaardag, daar kon ze zich op verheugen de hele familie 
bij elkaar. Ook met sinterklaas werd voor ieder van ons een 
boodschappenmand gemaakt. Het rondbrengen daarvan 
vond ze het mooist: "Onze kearl's pak'n meteen de zak met 
peperneut'n deroet". Daar kon ze dan ook zóó om lachen. 

Ruim 38 jaar ging ze met veel plezier elke dinsdagmorgen 
naar de gym. Kwam je daarna bij Ma, dan kregen wij gymles 
van haar, ons Herman en Ma rietje vooral: "Ie mut met de arm 
zwaai'n en de been umhoog•. 

Haar laatste 25 dagen hier biJ ons waren erg moeilijk voor 
haar. In deze periode had ze haar kinderen 24 uur per dag bij 
zich, Ma was daar erg dankbaar voor. Wij koesteren de 
25 dagen, de humor die ze had, de dingentjes die we nog 
met haar bespraken, de oude foto's die we bekeken, samen 
bidden en het moment waarop ze tegen ons zei : "Ik bin hier 
nig zo lang meer bie jullie". Haar hele leven hield ze de regie 
zelf in handen, daardoor was ze ook een krachtige, sterke 
vrouw. Door Ma en Pa zijn wij ook wie we nu zijn. 

Dank je wel daarvoor Ma en Pa. 

Voor uw warme medeleven, op welke wijze dan ook, willen 
wij u oprecht bedanken, 
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. 


