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Zoals zij leefde is zij heengegaan 

Eenvoudig en tevreden. 

Een dankbare herinnering aan 

Elisabeth Paula Nuis - van Essen 

die op 2 juli 1930 in Gronau geboren werd. zij 
was gehuwd met 

George Nuis 

die in 1975 overleed. 

Na het kerstfeest is zij in alle rust en stilte over
leden op 29 december 1999 te Enschede. We 
hebben haar op 3 januari 2000 na de uitvaart
viering te rusten gelegd op het R.K. kerkhof te 
Overd inkel in het graf bij haar man. 

Veel pijn en leed heb jij in stilte geleden 
Je hebt vaak veel verzwegen 
Toch hebben wij het geweten. 

Nu wij afscheid moeten nemen van onze zorg
zame moeder en oma, doen wij dat met veel 
verdriet. Toch zullen vele dankbare herinnerin
gen ons blijven verbinden. 

Heel langzaam is de kaars van haar leven 
opgebrand. Een gemakkelijk leven heeft zij niet 
mogen hebben. Moeilijk kon zij alle tegenslagen 
op haar levensweg verwerken . 
Voor zichzelf had ze niet veel nodig, zij leefde 
sober, haar zorg en aandacht ging altijd uit naar 
de ander. Moeder en oma was heel eenvoudig , 
zij stelde zich niet op de voorgrond. Haar groot
ste zorg ging uit naar haar man en kinderen . 
We wisten dat de laatste jaren haar krachten 
afnamen. Haar gezondheid ging achteruit. In 
kleine kring heeft zij een steun en toeverlaat 
mogen vinden . We zullen ons haar blijven her
inneren als een toegewijde moeder en een lieve 
oma. Zij was dankbaar voor de aandacht en de 
liefdevolle zorg die de laatste maanden aan 
haar zijn besteed. Toch genoot ze van het leven , 
van iedere kleine attentie en van de talrijke din
gen om haar heen. Wij zijn dankbaar dat zij in 
ons midden mocht zijn. In geloof dat zij zelf 
beleefde willen wij afscheid van haar nemen. 
Vol vertrouwen in God is zij op weg gegaan. Het 
is haar en de onze wens dat zij aankomt bij onze 
vader en opa. En moge de goede God haar bin
nenleiden in zijn toekomst van vreugde en vrede. 

Hartelijk danken wij ieder, die ons heeft bijge
staan tijdens haar ziekte en de moeilijke weg 
die wij moeten gaan om onze Moeder en Oma 
naar haar laatste rustplaats te brengen. 

Kinderen en kleinkinderen. 


