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Dankbaar gedenken wij het 

leven van 

Truus Oude 
Nijhuis-Everlo 

Zij werd geboren op 16 januari 1939 te Tubbergen. Op 12 
september 1975 verbond zij zich door het H. Sacrament van 
het Huwelijk met Marinus Oude Nijhuis. Na gesterkt te zijn 
door het H. Sacrament der Zieken is zij op 28 juli 1991 thuis 
te Albergen overleden. Tijdens haar uitvaart in de parochie
kerk van de H. Pancratius te Albergen hebben we afscheid 
van haar genomen, waarna we haar te ruste hebben ge
legd op het parochiële kerkhof aldaar. 

De zon scheen, de bloemen bloeiden en het was zondag
middag toen mijn lieve vrouw Truus en de moeder van 
Christa in alle rust van ons is heengegaan. Sterven 
betekende voor haar een bevrijding. Zes maanden heeft zij 
gevochten voor haar leven, maar het was voor haar een 
ongelijke strijd. Een hele lege plaats laat zij achter in haar 
gezin aan de Hoofdstraat 34. Zij leefde intens gelukkig met 
haar man en dochter en haar liefde, zorg en belangstelling 
gingen in de eerste plaats uit naar hen. Heel belangrijk was 
het voor haar met hen te leven en te genieten in en rond 
hun huis, waar alles tot in de puntjes verzorgd en geregeld 
was en waar ieder correct gekleed ging. 
Daarnaast was het haar gegeven een gezellig thuis te 
scheppen waarin een ieder welkom was met lief en leed. 
Truus was een bescheiden vrouw, wat gesloten van aard, 
maar altijd oprecht bekommerd om het welzijn van de 
ander. 

Zelfs toen ze ongeneeslijk ziek was bleven haar zorg en 
belangstelling uitgaan naar de ander. 

Intens moeilijk was het voor haar om over haar ziek-zijn te 
praten, het was niet te aanvaarden, ze wilde leven, haar 
dochter Christa volwassen zien worden en haar man 
terzijde staan. Doordat zij een diep gelovige vrouw was 
heeft zij haar kracht mogen putten uit haar grote Gods 
vertrouwen en steun gevonden bij Maria voor wie zij een 
diepe verering had. 

Lieve Truus, lieve ma, we zullen je ontzettend missen. 
Maar dankbaar zijn wij met jou dat het met hulp en inzet 
van familie, buren, wijk- en gezinsverzorging en van zovele 
vrijwilligers mogelijk werd gemaakt om thuis verpleegd te 
kunnen worden en thuis te mogen sterven. 

Goede God, zo bidden wij, sta ons bij en geef ons Uw Kracht 
nu wij verder moeten leven in het grote gemis om haar. 

Leef in vrede bij God. 

Voor Uw blijken van medeleven, op welke wijze dan ook die 
wij mochten ondervinden tijdens de ziekte en na het 
overlijden van mijn lieve vrouw en mijn lieve moeder 
zeggen wij U onze oprechte dank. 

Marinus Oude Nijhuis 
Christa 

Albergen, 1 augustus 1991 
Hoofdstraat 34 


