
t Dankbare herinnering aan 

Susanna Maria Gezlna Gosemeljer 

sinds 9 december 1970 weduwe van 

Gerhardus Johannes Oude Nijhuis 

Zij werd geboren op 'Erve Voskamp' in Dene
kamp op het feest van Maria Geboorte, 8 sep
tember 1905 en overleed na het ontvangen van 
het Sacrament der Zieken in het R.K. Ziekenhuis 
te Oldenzaal op 23 maart 1993. Na de Uitvaart
mis op 26 maart werd ze bij haar man begraven 
op het kerkhof van de St. Nicolaasparochie te 
Denekamp. 

'Het is volbracht' Deze woorden van Jezus zelf 
hebben we uitgesproken toen tante Santje in de 
ochtend van 23 maart 1993 in overgave en vrede 
haar leven terug gaf aan haar Schepper. Zij wilde 
graag sterven. Haar verzwakte lichaam en haar 
uitgebluste geest konden en wilden niet meer 
verder. Haar welbesteed leven komt ons nu 
meer dan oott voor de geest. 
In haar vitale leven heeft ze hard gewerkt, eerst 
op boerderij 'Voskamp' en na haar huwelijk op 
het 'Zandhuuske' in het Lutterzand, waar ze de 
zorg had voor vele pensiongasten. Toen ze met 
oom Gerard een eigen huis gebouwd hadden op 
de 'Punthuizen' ging ze met dit werk door. 
Het huwelijk bleef kinderloos en daarom nam ze 

in 1963 Truus en Jan bij haar in. Bij hun heeft ze 
een goed verzorgde oude dag gehad. Het zijn 
voor haar goede jaren geweest. Bijzonder ging 
haar aandacht en zorg uit naar Gerrit en André, 
"onze jongens",zoals zij over hen sprak. 
Het overlijden van haar man heeft ze moeilijk 
kunnen verwerken. 
Gelukkig kon ze de vrij gekomen tijd goed vullen. 
Graag ging ze uit en als ze thuis was, zag je haar 
bezig met handwerken. Meerdere afbeeldingen 
van M.aria kwamen uit haar kunstzinnige en nij 
vere vingers te voorschijn. Familieleden en goe
de bekenden heeft ze hiermee verrast. De 
"Laatste Maria" is niet meer gereed gekomen. 
Tantje Santje had een bijzondere verering voor 
Maria. Vaak zei ze als ze naar haar beeld op de 
schoorsteen opzag: " Maria past op mij". 
Sinds 1982 is ze veel ziek geweest. Ze had er 
moeite mee om anderen, vooral Truus. tot last te 
zijn. Op het laatst was ze haarzelf ook bijna te
veel en bad 0.L. Heer met aandrang om haar te 
halen. Haar gebed is verhoord. Tante Santje 
viert nu Pasen. Dat gunnen we haar van harte. 
In liefdevol gebed willen we met haar verbonden 
blijven en zij met ons. 
Rust in vredel 
Maria, Moeder van Altijddurende Bijstand, bid 
voor ons. 

Voor uw deelneming en meeleven, ondervonden 
tijdens de ziekte en na het overlijden van onze 
lieve tante betuigen wij U onze oprechte dank. 

Familie luttikhuis 


