


... en vol dankbaarheid gedenken wij 

Grada Johanna Anthonia Helmink 
Wedu"e 'an Antonius Gerardus Nijenhuis 

Zij werd geboren te Vierakker op 16 juli 1909. 
Omringd door al haar kinderen en t\\CC zusjes 
ontving LC het H. Oliesel. Ze heeft afscheid 
genomen van allen die haar lief waren. In de 
morgen van 13 januari 200-1 is zij overleden. Op 
17 januari hebben wc haar bij vader ter ruste 
gelegd op het R.K. Kerkhof te Vierakker. 

Toen vader overleed kon ze nie1 eens huilen. 
··we hebben het zo fijn gehad samen", zei ze. Ze 
was blij met al haar kinderen, met wiens steun 
ze nog een geweldige tijd heeft gehad. Op 
83-jarige leeflijd kreeg ze een nieuwe hankkp. 
waardoor ze weer met veel energie verder kon. 
Ze genoot op ieders verjaardag. en feestjes hield 
ic \'OI tot in dt: kleine uunjes. Haar 90-ste ,·er
jaurdag wa' et:n van dt: hoogtepunten. Om dit 
te vieren haodcn we aan één dag niet genoeg. 
Nu een grandioze verjaardag mei veel bezoek. 
zang en spel, een overnachting in de kampeer
boerderij. stond zij de volgende ochtend met al 
haar kroo;t, paraat 'oor de och1cndgymnastiek 
op 't \•Cid. Gezelligheid. 't liefst met velen. 

wilde ze altijd met ons delen. Toen ze ging 
wonen op Maria Po~tel. "as haar ruimte 
beperkt, maar nooit te klein. kderccn werd met 
open armen Ont\-angen. 
Ze hidd van de verhalen en drukte om baar 
heen. Door de week nam ze acuef ded aan aller· 
lei activiteiten, en elke 1ondag was voor haar en 
ons "MOEDERDAG": een autoritje. familie
bezoekjes. rummi cub. kaancn. triominos. een 
pulZeltje. lekkere hapjes ... met volle teugen 
kon ze overal van genieten. Vooral de klein· en 
achterkleinkinderen hadden haar warme belang
stelling. Ze wist alle verjaardagen, wanneer een 
verkering uit was, of weer aan. "ie een studie 
had afgerond, of iedereen wel werk had! Alles 
hield ze bij. Maar een onvenogen woord hebben 
"e nooit van haar gehoord. :\atuurliJk voelde ze 
met ons de pijn wanneo?r iemand ons ontviel, 
maar door haar geloof en gebed vond ze de 
kmcht om dit alles een plaatsje te geven. 
Wij zijn dankbaar; en trots op 1o'n moeder! 

Voor al uw hanel ijke belangstelling en mede· 
leven, betoond na 't overlijden van onze moeder, 
oma en orni. betuigen wij u onze ha11elijke dank. 

Kinderen, 
Klein· en achterkleinkinderen. 


