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In dankbare herinnering aan 

Riek Nijhuis-Egberink 
wc-duwe van Hendrik Nijhuis 

Zij werd geboren op 6 september 1920 op erve 
Lammertman cc De Lutte. Op 7 juli 2003 is ze over
leden en 12 juli hebben we afu.ht:iJ van haar geno
men in de H. P!echelmuskerk te De Lune en haar 
l:x:gcleiJ naar haar laatste ruscplaacs. 

Op 13 februari 1941 trouwde 11:. met Hendrik Nijhuis. 
In de 58 jaar dat ze geuouwd is geweesr zorgde u met 
volle O\'erga,·e voor haar man en 11 kinderen. Vooral 
de oorlogsjaren waren ni.:t gemakkelijk. Daar be
waarde ze heel vet:I herinneringen aan. Door haar inte
resse voor alles om haar heen, haar opgewektheid, en 
de ûn voor humor kon ze mee iedereen overwc:g. De 
deur ,cond altijd \'OOr iedereen open. Die "thuisko
men" mllen wc voortaan erg mi,'><."n. Ze genoot van 
haar 19 kleinkinderen en vooral op haar 11 achter
kleinkinderen was ze trots. De laatste jaren moc,t Le 
hc.:t rw.tig aandoen, \\ .lllC haar lichaam wilde niet meer 
10al, 1ij het gewild had. Ze Wib graag in de rum met 
h.1ar bloemen baig. dat wa, haar lu.,t en haar leven. 
L.mg is ze op dinsdagmiddag naar de soos gew,m om 
te ka.acten, dac vond u: prachtig. Ook als de kinderen 
op visite kwamen, Lei ze; coc .. even een pocje banen. 

De kleinkinderen kwamen heel graag bij Oma, wam 
Oma had van alles; treinen, vliegtuigen .. koeien in de 
wei en konijnen haasjes en reeën, maar ook de geitjes 
van Henny vielen erg in trek. Elke week op 1.aterdag 
kwam ~ob mee brood en beschuit, maar geregeld 
bracht h11 ook zalm en paling voor haar mee. Dit vond 
ze erg fijn. De boodschappen werden elke weck door 
Elly verwrgJ, daar had ze een grote steun aan. 
Ook moeilijke rijden zijn haar niet bespaard gebleven. 
~m de dood '"an Tonnie was een hele slag. \ïerenhalf 
par geleden, onu: Pa waar ze heel '"eel rorg \'OOT heeft 
gehad en 2 jaar geleden Ria nog maar 4" jaar. Heel 
veel verdriet heeft ze hiervan gehad. Haar sterke ka
rakcer gaf haar de moed.. alleen verder ce gaan. Op 
haar vertrouwde plek was ze zeer gehc,ht " 't baa.n
huske" To.:n een ongenco:slijke zielne Jich openbaarde 
heeft ze die berustend aanvaard. De kracht daartoe 
vond zij in haar diep en oprecht geloof. 
~icve Ma, Oma en overgroot Oma, dank voor al je 
liefde en mrgcn. 1 n on\ hart en in on1.e gedachten ml 
je altijd blijven \"OOrrhen. 

Voor de vele blijken van medeleven ondervonden 
rijdem haar tiektc en na het overlijden van onze lieve 
.\la, Oma en m·ergroot Oma. zeggen wij u hartelijke 
dank. 

Kinderen Nijhuis 
Kleinkinderen t:n achterkleinkinderen 




