


t In dankbaarheid denken we terug aan 

Albertha Maria Nijlend - ten Dam 

Bertha werd geboren te Haaksbergen op 19 mei 1918 en 
overleed geheel onverwacht, op 13 april 1998, na voorz1en 
te zijn van het H. Sacrament der Zieken, in het ziekenhuis 
te Oldenzaal. Na de uitvaartmis op 18 april in de St. 
Nicolaasker1< te Denekamp, hebben wij haar lichaam te ruste 
gelegd op het parochie-kerkhof bij vader en dichtbij Harrle. 

Tweede paasdag is zij op de fiets naar de ker1< gegaan voor 
de eucharistieviering, toen zij zich plotseling niet goed 
voelde. Zij werd overgebracht naar het ziekenhuis. Hier 
werd ons duidelijk dat het einde van haar leven nabij was. 
Haar woorden waren:" Als het dan niet meer wil, dan ga ik 
naar Harne en pa. Leven jullie in vrede verder met elkaar: 
Dankbaar Zijn w1j dat moeders wens is vemoord. Omnngd 
door haar kinderen IS ZIJ aan haar laatste reis begOnnen. 
Een welbesteed leven IS afgesloten. 
Er 1s een lege plek .n ons familieteven gekomen. waann 
moeder met haar hanelitke, optimistische, maar vooral ook 
wijZe persoonlijkheid zo'n belangrijke plaats innam. Dank· 
baar en trots zijn wij, dat zij onze moeder en oma 1s 
geweest. Een moeder d1e met niet aflatende liefde en zorg 
voor haar man, kinderen en klemkinderen heeft geleefd. 
Intens kon zij gen1eten wanneer we met z'n allen bit haar 
thuis waren. Oe laatse keer dat wij dit mochten meemaken 
was op eertse paasdag. Ook toen nog was zij, net als al· 
tijd, met haar energie en vitaliteit de motor van het geheel. 
Buiten het gezin flad zij vele, goede sociale contacten. 
Moeder was een druk bezet persoon. ledere week ging ze 
met een groepJe vrouwen naar het zwembad en had Zij 
haar handwerl<clubte. Er was bezoek of zij ging wet ergens 

op visite. Ook de z1eken en alleenstaanden werden door 
haar ondersteund met een regelmatig bezoek. Daarbij vond 
ze nog de tijd voor een paar dagen vakantie. 
Een bijzondere vrouw met een heldere geest heeft ons 
verlaten. Niet alleen herinneringen bliJVen ons bij. Na de 
dood van vader is zij begonnen om alles wat zij op een dag 
deed en meemaakte op te schrijven. Zo heelt ZIJ 
boekwer1<en nagelaten waann geen stukje papier 
onbeschreven is gebleven. Dankbaar zijn wij dat moeder tot 
op het laatst toe alles zelf heeft kunnen doen. Wie kent haar 
niet in Denekamp? Oe oude dame d1e op haar Spanarnet 
door het dorp voorbij vloog. 
Of de vrouw die uren en dagen bezig kon zijn met haar 
grote hobby; de tuin. ledere plant en iedere bloem kende ze 
bij naam. 
Vaak werden de kinderen verrast met een boeket, een plant 
of een zak groenten. 
Zij zat gemist worden in de parochiegemeenschap. Moeder 
was een diepgelovig mens. Zij heelt veel kracht kunnen 
putten uit haar verering voor Maria tot wie zij vaak haar 
toev1ucht nam. 
Kracht die zij nodig had om oa. het verdriet en de pijn te 
kunnen dragen toen vader 1n 1992 plotselong overleed en 
twee jaar later haar zoon en ooze broer Harrie. 
Haar gang naar de ker1< op zondag en dinsdag zat ze niet 
meer maken. Oe ker1<radoo d1e altijd aanstond is verstomd. 
Op haar vaste plek •n de kerk zullen we haar niet meer 
vinden. Een moeder uot dUIZenden IS niet meer in ons 
midden.Oe vele mooie hennnenngen en het voorbeeld dat 
je was voor een ieder, nemen we voor altijd met ons mee. 
Lieve moeder en oma, wij blijven van je houden. Heel veel 
dank en rust in vrede. 

Voor uw blijk van medeleven, ondervonden na het 
overlijden van onze lieve moeder en fijne oma, zeggen wij 
u onze hartelijke dank. 

De familie. 


