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Ter nagedachtenis aan 

lngrid Nijhof - Bebseler 

lngrid werd geboren op 2 september 1963 
te Hengelo en is op 30 december 1998 
overleden. Na de gezongen u1tvaart op 

5 januari 1999 in de Thaborkerk hebben we 
haar te ruste gelegd op de 

R.K. begraafplaats aan de Deurn1ngerstraat 
te Hengelo. 

In haar kinderjeugd groeide ze op aan de 
Castorweg waar ze samen met haar ouders 
en zus een zorgeloze jeugd had. 
Op vakantie gaan in Limburg was een van 
de vele hoogtepunten. 
T?en ze naar het voortgezette onderwijs 
gmg kreeg ze belangstelling voor het 
slagersvak. Dit was haar lust en haar leven. 
Op 16 jarige leeftijd leerde ze Johan kennen 
bij 't Groothuis. De vonk sloeg over en in 
1984 traden ze samen in het huwelijk. 
Aan de Vossenbeltweg heeft ze 7 jaar haar 
stek gehad. Met veel vreugde genoot ze van 
het wonen buiten de stad. In 1989 werd daar 
Dennis geboren. Ongeveer een raar later 
werd er een huis gekocht in de Roershoek. 
Een nieuwe buurt betekend ook nieuwe 
vrienden en die waren er snel. 

In 1992 werd daar Kirsten geboren. Twee 
jaar later ging het met de gezondheid van 
lngrid niet goed. Ze kreeg een zware migrai
ne aanval en bleef hier last van houden. 
Toen vorig jaar in november leukemie werd 
geconstateerd stond de wereld even stil. Met 
volle moed werd begonnen aan zware 
chemokuren. D1t duurde tot vorig jaar juli. De 
genezing van lngrid ging moeizaam, maar 
haar moed en doorzettingsvermogen hield 
het gez_in op de been. Toen 3 weken geleden 
het bencht kwam dat de leukemie terug was 
en dat men n1et meer kon doen dan 
verlichten en dat we waarschijnlijk nog een 
half raar van elkaar konden genieten is het 
moeilijk te begrijpen dat lngrid twee weken 
later al overleed. Het deed haar goed dat 
Johan en de kinderen altijd op de buren 
konden rekenen in deze voor haar zo 
moe1lijke tijden. We houden lngnd in de 
herinnering als een echtgenote en moeder 
voor wie niets te veel was en waar wij met 
veel bewondenng aan terugdenken. 

Voor Uw bhrken van belangstelling en mede
leven tijdens haar ziekte en na het overlij · 
den, zeggen wij U hartelijk dank. 

Johan Nijhof 
Dennis en Kirsten 


