
t In dankbare herinnering aan 

Johanna Geertruida Olde Beverborg 
Annel<e 

sinds 18 • 7 • 1979 weduwe van 

HERMAN NIJHOF 

Zij werd op 10 november 1911 geboren in Over· 
d inkel. Op het feest van Driekoningen is zij voor
zien van de Ziekenzalving. Op 9 januari 1996 is 
ze van ons heengegaan. We hebben haar bij pa 
ter ruste gelegd op 13 januari. 

Het leven van ma en oma kende vele mooie, 
maar ook droevige momenten. 
Na de lagere school - als 14 jarig meisje · bleef 
ze thuis, kreeg naailessen en werd huisnaaister; 
zij nam ook de zorg voor haar ouders op zich. 
17 September 1946 trouwde ze met Herman 
Nij hof. 
De eerste jaren van hun huwelijk waren zwaar 
en verdrietig door het verlies van twee jonge 
kinderen. 
Ma was gezegend met een goede gezondheid 
waardoor ze tot haar 75ste jaar door kon gaan 
met haar werk als huisnaa1ster. 
Veel gezinnen in Overdinkel behoorden tot haar 
vaste klanten en veel kinderen deden de 1ste 
Communie in de door haar gemaakte jurkjes en 
pakjes. Door het vele naaiwerk was ze altijd thuis 
en bleef er maar weing tijd over voor familie be
zoeken. 
Ma leefde in haar eigen wereld, wat voor haar 
man en kinderen niet altijd even gemakkelijk 
was. 
Na een huwelijksleven van 33 jaar moest ze op 
16 juli 1979 afscheid nemen van haar man. 

Ma en oma heeft een mooie oude dag gehad 
samen met kinderen en kleinkinderen om haar 
heen. 
Ze was nooit alleen. 
Ze genoot erg van de kleinklnderen · het liefst 
had ze hen de hele dag bij zich om ze te kun· 
nen verwennen met limonade en koekjes. 
De laatste jaren liet haar gezondheid het afwe
ten en werd ze meer en meer afhankelijk van 
onze zorg. 
Het laatste jaar keek ze uit naar de donderdag, 
dan ging ze naar de dagverzorQing in Losser, 
naar naar vriendinnen, samen zijn met leeftijd· 
genoten deed haar goed. 
Ma was een zeer gelovige vrouw. De kerktele
foon was voor haar een uitkomst. Elke 1ste vrij· 
dag van de maand bracht de zuster haar de 
Communie en het vieren van het Paas- en Kerst· 
feest bij de zusters was voor haar een hoog
tepunt . 
Toen ze wist dat het einde van haar leven nabij 
was heeft ze zelf om de Ziekenzalving gevraagd. 
Ze heeft door haar aanvaarding het afscheid 
voor ons gemakkelijk gemaakt. Haar laatste 
woorden waren: " Ik heb het goed gehad bij jul
lie. - ik ija naar Herman - ik ga naar de eeu
wigheid . 
Lieve ma en oma, wij danken jou en pa voor het 
leven dat jullie aan ons hebben doorgegeven. 
Wij gunnen jou de rust en wij vragen God dat 
HiJ jou opneemt in Zijn Liefde. 

Voor uw belangstelling en medeleven na het 
overlijden en tijdens de uitvaart van onze lieve 
moeder en oma, willen wij u danken. 

Bennie • Mieke 
Gerda • Frans 
Ruben • Eddo · Sander 


