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"Moeder ging zingend, biddend en lachend door het leven" 

In dankbare herinnering aan 

Johanna Geertruida Beernink 
weduwe van 

Gerhardus Johannes Nijhuis 

Zij werd geboren op 16 augustus 1919 op de Punthuizen in 
Beuningen 
Op 29 januari 2011 overleed zij, na voorzien te zijn van 
het H. Sacrament der Zieken , in het Hospice "Holos" in 
Oldenzaal. 
Op 4 februari 2011 hebben we tijdens de viering van de 
H. Eucharistie afscheid genomen, waarna we haar ter ruste 
hebben gelegd op het parochieel kerkhof van Denekamp. 

Als jong meisje op een leeftijd van 14 jaar, ging zij naar de 
familie Lumet werken op de boerderij. 
Haar moeder overleed plotseling in 1939, waar ze veel 
verdriet van heeft gehad. 
Noodgedwongen ging ze terug , om haar vader niet alleen te 
laten op de Punthuizen . 
Hier heeft zij in de begin jaren hard gewerkt en veel armoede 
gekend. 

Op 23 september 1944 werd hun huis, tijdens de oorlog, 
getroffen door een bombardement. Hierbij werd alles 
vernield. Dit heeft zeer veel indruk achtergelaten en heeft 
haar geloof nog sterker gemaakt. Een moeilijke tijd brak 
voor haar en haar vader aan. 

In 1947 trouwde zij met Gerhard Nijhuis "de buurjongen". 
Tijdens hun huwelijk werden er zeven kinderen geboren. 
In de jaren die volgden kwamen er 13 kleinkinderen en een 
achterkleinkind. 
Mama haar leven werd gekenmerkt door eenvoud en 
tevredenheid. Ze was een vrouw die niet graag op de 
voorgrond trad . Met volhardende ijver heeft ze steeds haar 
werk gedaan. Voor iedereen stond ze altijd klaar en met hart 
en ziel gaf ze haar beste krachten aan het gezin , wat haar 
grootste trots was. 
Ze hield van de boerderij en het vee en alles wat er omheen 
groeide en bloeide. Dit deelde ze graag met haar kinderen 
en kleinkinderen . 

In 1990 overleed haar man Gerhard. Wekelijks bezocht ze 
de kerk en het graf, samen met haar zoon Bennie. 
Lichamelijk bezat moeder een ijzersterk gestel en is ze 
heel lang gezond gebleven, waar ze echter bang voor was 
geweest overkwam juist haar. 

Tot het laatst toe heeft ze het heft in eigen handen gehad. 
Ze was niet bang voor de dood want zei altijd: "het mooiste 
komt nog". 

Bedankt voor uw belangstelling en medeleven. 

De famil ie 
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