


In dankbare herinnering aan 

MARY 
Maria Catharina Johanna de Jong 

die ruim 40 jaar gehuwd was met 
Frans Nijenhuis 

Z;j werd geboren te Uithuizen op 5 oktober 1931 
en overleed te Hengelo op 21 maart 1998. 

Mary vertrok op 20-jarige leeftijd van Uithuizen naar Borne om te 
gaan werken in de vaste staf van "Het Witte Huis". 
Hier was zij het vrolijke zonnetje in huis. 
In 1953 ontmoette zij Frans en in 1957 trouwden zij . 
Achtereenvolgens werden Peter. Annelies en Paul geboren. 
Mary legde zich volledig en vol overgave toe op de zorg voor het 
gezin. Voor Frans was Mary de ideale echtgenote. steun en toever
laat. 
Met veel humor en enthousiasme begeleidde zij de kinderen tijdens 
de studie. Altijd aanwezig als je haar nodig had. Ruimte en vrijheid 
gevend voor persoonlijke ontwikkeling. Mild corrigerend. 
WiJS was zij in het nemen van besluiten op belangrijke moment.:m 
voor het gezin; duidelijk in het aangeven van toekomstplannen. 
Mary stortte zich op haar creatieve bezigheden, toen de kinderen 
het huis uit waren. Enorme vreugde beleefde ZIJ aan schilderen, 
handwerken, poppen en wenskaarten maken, eigenlijk teveel om 
op te noemen. Alles met grote inzet en precisie. 
Voor de kleinkinderen was zij een echte oma. Samen spelletjes doen 
en creatief bezig Zijn. maar ook gezellig thee drinken met biscuit, en 
een "Brosie• mee naar huis. 

Belangrijk voor haar was het aanbrengen van sfeer in huis en het 
zelf maken van een attentie voor iedereen. Ook in de tuin besteedde 
zij talloze uurtjes. 
Ondanks de nodige tegenslagen 1n haar leven behield Mary op
rechte belangstelling voor de gehele familie. Vele bezoeken werden 
afgelegd en gezamenlijke uitstapjes gemaakt. 
Bekend stond zij om het gemak en de ongedwongen manier waarop 
zij contact maakte met mensen. 
Mary was een bijzondere vrouw met heel veel vrienden en kennis
sen. 

"Je gaf veel en daarom houden wij van jou. 
We zullen je heel erg missen•. 

Voor uw belangstelling en medeleven. willen wij u hartelijk danken. 

Frans Nijenhuis 
Kinderen en kleinkinderen 

Hengelo, 26 maart 1998 


