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Bcrnar dus Oude Nij huis. 

Zij werd geboren Le Albergen, 20 april 
1901. ~og \"oorzien rnn het H. Sacra
ment der stcrwndcn, O\"Crlccd zij in 
Het Meulcnbclt te Almelo, 20 d.:cembcr 
1973. Wij hebben haar lich;.1~1m Le rusce 
gelegd op hel parochieel "erkhof te 
Zenderen, 2~ december a.a.,. 

D.: mens wikt, maar God beschikt. 
Oil.le dierbare o\·erletlene hedt dit 
maar al te waar ondervonden. Zij \'er
heugde zich er op de Kerstdagen in 
haar \'erlrouwde familiekring, bij haar 
kinderen en kleinkinderen le mogen 
doorbrengen. Zoa l ~ iedere a\'ond, had 
zij ook op de vigilie van haar laatste 
dag bezoek van haar kinderen . Zij was 
blij en opgemimd, heel gewoon a~s !"!
tijd. De volgende morgen word~ ZIJ ·~
eens onwel en na en ke le ogcnbh kken 1s 
zij niet meer.......... .. 
Tussen leven en dood ademen WIJ, tus
sen "eboorle en sterven bestaan wij. 
Als ~vij, verslagen bij dil p lotseling 
heengaan, haar le\'en overdenken, ver-

schilt het ui terlijk zo weinig van veler 
levens. Zij heeft gcwcrkl, hard gewer"t. 
Zij had een moederlijke .wrg voor hnn1 
gezin, voor haar kinderen. 
Zij was vriendelijk en hartelijk \'OOI 
dè andere mensen. Maar t:én kenmerk 
viel bij haar wel op. Jaren en jaren 
lang, weer of geen weer, ging .lij iedc.> rc 
dag, in de 'roege ;;chtenduren naar de 
kerk, cm daar de H. Eucharistie te vie
ren. Innig, hccl innig \erbondcn lecfd.c.; 
zij met Christus, haar Heer. Vond LIJ 
daar de kracht, om altijd moedi~ te le
\·en? Was dit de reden, dat zi1 nooit 
iets liet merken en nooit klaagde, ter
wijl toch de reuma haar ''.~ak \'~cl pij~ 
beLOrgde? OntcgenzeggchJk wilde ZIJ 
gelijk\·ormig worden aan de lijdende 
Christus. 
:\itct Kerstmis zingen wij : Eer aan God 
in den hoge en vrede op aardi.: aan de 
mensen van goede wil. 
Moge de Emanuël, de Vredevorst, haar 
een heerlijk Kerstfeest bereiden en 
haar opnemcn in Zijn Rijk \'an liefde, 
gerechtigheid en eeuwige vrede. 

Voor Uw meeleven en gewaardeerde be

langstelling bij dit afscheid, zeggen wij U 
onze oprechte dank. 

Fam. Oude N ijhuis 




