
Een fijne en dankbare herinnering aan 

Johanna Aleida 
Koertshuis 

echtgenote van 
Albcrtus Hendrikus Nijkamp 

ZtJ werd geboren op 11 februari 1913 te 
Langeveen. Gesterkt door het Sacrament 

der Zieken overleed zij op 25 augustus 1996 te 
Geesteren. Na een gezongen uitvaartdienst hebben wij 
haar lichaam te ruste gelegd op het kerkhof aldaar. 

"Als je ouder wordr 
en nier meer weet waar je bent. 
Als je mensen :ier 
maar :e ech1 nier meer herkend. 
Als fe ux:h blijft .îrrijden 
om bij ons re lei·en. 
Dan hopen 1>·ij dar nu 
de Eeuwige rnsr is f?t'gei·en: · 

Wij herinneren haar als een moeder, voor wie haar man 
en de kinderen op de eerste plaats kwamen. Uit haar 
huwelijk lijn tien kinderen geboren, waarvan er tY.ee 
op 1cer jonge leeftijd zijn overleden. Hiervan heeft ze 
haar verdere leven veel verdnet gehad. Troost vond ze 
bij Maria in de bedevaartsplaatsen Kevelaer en 
Lourdes. 

Ze was een bescheiden, diepgelovige vrouw die nooit 
op de voorgrond trad. Ze heeft altijd hard gey,erkt voor 
haar gezin. Ook voor de medewerkers van het bednJf 
had te een wanne belangstelling. Een kop koffie stond 
dan ook altijd klaar. 

IX laatste jaren moest er voor haar gezorgd worden. 
Dat kon ze in het begin maar moeilijk aanvaarden. 
Vader en kinderen hebben alles gedaan wat ze konden 
om haar !huis een uitstekende verzorging te geven. 
Thuis is zij gestorven, dit was ook haar groomc wens. 

Helaas hebben vader en moeder hun 60-jarig huY.ehJks
jubileum, dat ze op 29 oktober a.s. zouden vieren niet 
meer mogen meemaken. 

Gestcw1d door haar geloof geven wij haar uit handen en 
vertrouwen wij haar tet aan God. 

Lieve vrouw, moeder, oma bedankt voor alles. 

Voor uw bezoek aan haar en voor uw medeleven met 
ons na het overlijden van mijn vrouw. onze moeder en 
oma zeggen wij u oprecht dank. 

A.H. Nijkamp 
kmdc:ren. klein- en 
achterkleinkinderen 


