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'n Fijne en dankbare herinnering aan 

Hendrika Josephina D[jkhuis 
weduwe van 

HENDRIKUS ALBERTUS OUDE NIJHUIS 

Zij werd geboren op 20 maart 190~ te Ol
denzaal. Na een langdurige ziekte en een 
kort verbluf in het Verplceqrehuis Olden
hove te losser. is zij aiddar gestorven op 
10 juli 198ï. Op de feestdag van de H. Ple
ehelmus hebben WiJ af~cheid van haar ge
nomen tijdens een Euchari,ric\ ie ring in de 
Plechelmusbasiliek te Oldenzaal. waarna we 
haar begeleid hebben naar haar laatste 
rustplaats op het kerkhof. 

Wij lezen in het Boek van de Spreuken: 
.Een sterke vrouw is van ons heengeqaan·. 
Moeder had een sterke wil. zij was sterk 
in het geven van vrede en in het schenken 
van persoonliJke vrijheid. Dar berekend; dat 
iedereen de gaven en talenten. die mensen 
in zich meedragen. rot ontplooiing mocht 
laten komen. 
Samen met vader was zij heel be1orgd voor 
haar kinderen en klcin~inderen. Met weintg 
woorden kon zij een intens warm gevoel 
overbrengen. 

Ze stond altijd open voor de problemen van 
anderen. haar eigen moeilijkheden lo\le 1e 
liever zelf op. 
Zo heeft zij meegewerkt aan de bewoon
baarheid van onze wereld . waarbiJ ze zich 
gesteund wist door een groot geloof en 
een flinke dos1s humor. 
Juist door haar optimisme en haar .open 
huis· \\ ist moeder veel mensen om zich 
heen te halen . 
.Alles \\Ordr nreuw. de hemel en de aarde· . 
her was bijna haar lufspreuk. Het sterkte 
haar. Ze probeerde dan ook van el~e regen
druppel zonnesch!Jn te maken. 
Aan dit mooie leven is nu een einde ge
komen. Wij zUn haar dankbaar voor alle 
qoeie dingen. \Oor haar christelijke levens · 
houding en haar moeder zijn. En WIJ vragen 
de Heer van alle leven om moeder rust 
en vrede te willen geven bij Hem. 
Maria. Antonius en Alfons Arlëns zullen 
haar helpen. 
Moeder zou zeggen: .Ik heb mie best doan·. 

Wij danken u voor uw blijk van medeleven. 

Familie Oude NiJhUIS 


