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Ter dierbare herinnering aan 

Maria Suzanna Geertruida Brunink 
echtgenote van 

HE~DRIK GERARD JOHAN ~IJHUI$ 

ZiJ werd geboren op 16 maart 1914 en IS 

voorzien van het H. Oliesel overleden op 6 mei 
1988. Wij hebbeo haar ter rustt• gel.-gd op het 
kerkhof te Rossum. Daar wadlt 2:11 op de v~r
riJlenis. 

Het was een geweldige slag, toen het besef tot 
ons doordrong, dat moeder ondanks ~Jie po
gingen om haar in leven te houden. was over
leden. In de ochtend nog vol levenslu~t en 
tegen de avond londer nog een woord van af
scheid te kunnen spreken voorgoed overgegaan 
naar het andere leven . Het is alsof de wereld 
dan stil staat en alle glans verliest. 
Het dierbaar~re wat we Iudden op aarde. onu 
goede. lieve moeder werd ons ootoomt-n, on
vervangbaar. Door haar levenslustigheid kon ZIJ 
alujd weer een gezellige sfeer op roepen. 
Hoe zorgzaam was ze niet voor haar man, haar 
dochter en schoon<~:oon en haar drie kleinkin
deren. Ze was een fantastische moeder. Ze genoot 
van de kleine dingen \'an her leven, van een
voud. Ze was levreden en b!tJ met ht-t gewone. 
Van niets wist te iets moois te maken. 

Ze kon ineens genietea van de natuur. :-\oo1t 
zat ze in de pur en wist altiJd oplossingen. 
ook voor haar man wanneer die het moeiliJk 
had. Voor zich zelf vrot-g ze niets. Ze was de 
spil waar alles in huis om draa1de. 
Heel haar gaH• karakter vood ZIJD worreis 1n 
haar diep geloof en onwrikbaar Godsvertrouwen. 
In hd gebed vond zij de voedmg voor haa r 
lt>veoshouding. 
Een onvergeteliJke moed~r Haar voorbeeeld 
ui onwrikbaar 10 onze geest blijven bestaan en 
daardoor zal ZIJ alt11d biJ ons bhp·en, ook al is 
haar lichaam geMorven. ZiJ heeft haar leveos
doel bereikt. Zij is voor altijd gelukkig biJ God. 
Vanuit de hemel zal zij onze voorspreeksier 
ziJn eo ons helpen onze levensmoed te hervin
den. Liefde is 5terlr.er dan de dood. In het ge
bed zullen we altijd bij elkaar z1jn totdat God 
ons weer verenigd 

Maria, Moeder van Al tijddurende Bijstand, 
bid voor ons. 

De familie NiJhuis dankt u allen barteltjlr. voor 
her medeleven bt) het zo plotseling overliJden 
van onze dierbare echtgenote, moeder en 

grootmoeder. 


