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In liefdevolle herinnering aan 

Jo Nieuwhuis - Beene 
echtgenote van 

Johan Nieuwhuis 

Zij werd geboren te Noord-Deurningen op 1 
december 1933 en overleed, gesterkt door het 
H. Sacrament der Zieken, in net ziekenhuis te 
Enschede op 2 april 1997. Op 5 april hebben wij 
afscheid van haar genomen in de H. 
Nicelaaskerk te Denekamp van waaruit wij haar 
begeleid hebben naar haar laatste rustplaats. 

Nadat pa en ma 22 oktober 1959 getrouwd 
waren, gingen ze in de Mekkeihorst wonen. Een 
aantal jaren later kwamen ze naar de 
Punthuizerweg, alwaar ze een nieuwe boerderij 
betrokken. Uitnet huwelijk werden vier kinderen 
geboren. 
Ma haar leven werd gekenmerkt door eenvoud 
en tevredenheid. Ze was een vrouw die niet 
graag op de voorgrond trad. Met volhardende 
IJver neeft ze steeds haar werk gedaan. Voor 
iedereen stond ze altijd klaar en met hart en ziel 
gaf ze haar beste krachten aan haar gezin. Ze 
flield van de boerderij met het vee en alles wat 
er omheen groeide en bloeide. Ze werkte graag 
in de tuin en had het prachtig gevonden om he1 
weer zomer te zien worden. Ook het voeren van 

de kalveren nam ze tot haar taak. De belang
stelling voor de boerderij bleef ook tijdens haar 
ziekbed, tot de laatste dag toe. Ze kon erg 
genieten van de fietstochties met pa. 
Ondanks haar slechte gezichtsvermogen mocht 
ze graag handwerken. Als een trotse oma bleef 
ze sokjes breien voor haar kleinkinderen. Altijd 
was ze bezig. Ma kende een grote dankbaar
heid omdat naar kinderen goea terecht waren 
gekomen. Ze genoot samen met pa van de brui· 
rotten en geboortes van de kleinkinderen. 
Ze had zo graag bij ons willen blijven en de 
geboorte van haar zevende kleinkind willen 
meemaken. Een verradelijke ziekte is echter 
haar leven binnen geslopen. We zagen het aan
komen: de geest was sterk, het lichaam werd 
steeds mináer. Tijdens haar ziekte wilde ze nie
mand tot last zijn. Wij moesten ons geen zorgen 
maken om haar. Zij was er klaar voor en haar 
vaste geloof in God hielp haar op moeilijke 
momenten. Vaak zei ze: " Ik heb jullie tot hier 
gebracht, nu moeten jullie zelf verder. Zorg 
goed voor pa, de kindertjes en elkaar." Zoals ze 
was is ze ook gestorven. Toch nog onverwacht, 
moedig en rustig, volledig vertrouwend op God. 
Lieve Jo, lieve ma en oma, woorden schieten 
ons tekort om je te bedanken voor alle lieve 
zorgen, voor alles wat jij ons hebt gegeven. 
Nooit zullen we jou vergeten; in onze ·herinne
ringen blijf je altiJd bij ons. 
Voor uw medeleven tijdens haar ziekte en na het over
lijden van mijn lieve vrouw, onze moeder en oma, zeg
gen wij u hartelijk dank. Fam. Nieuwhuls 


