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Dankbaar denken WIJ terug aan 

Maria Cristina Kuiper 
echtgenote v~n 

HERMANUS ANTONIUS NIJMEIJER 
eerder van 

GERRIT JAN LOHUJS 

Op 13 ma.rt 1900 werd u geboren te Noord
Deurn10gen Na gesterkt u 71Jn door ·t Sacra
ment der Zieken is ze 's morgens op 19 febr. 
1990 in het verpleeghuis Gerhardus Ma]ella 
te Dt'nekamp overleden. 
Op 22 februari werd ZiJ na de Eucharistie
viering in de Sr. Jozefkerk te Noord Deuroio
gen begraven op het r.k kerkhof te Denekamp. 

G..-durende vele Jaren heeft moeder in ons 
midden geleefd. ZIJ w~~ een echte moeder die 
in grore arbeidzaamheid en zorg haar taak vol
br~~ht heeft. 

Ooord<lt ze sterk was van geest en lichaam, 
hufr ZIJ het vele werk op de boerderiJ aan
gekund PiJD en verdriet ZIJD haar niet bespaard 
gebleven, maar zij was iemand met een sterk 
geloofsleven die altijd weer tiJd maakte om te 
bidden. Haar grote liefde voor MHia kwam tot 
u1ting in haar ,·ele bezoeken aan Kevelaer wat 
haar veel '·oldoening gaf. 

Door ten beroerte getroffen ging moeder na 
een gezamelijk o,·erleg met haar man en kin
deren naar ~et verpleeghUls Gerhardus \hjella. 

Ook daar had ZIJ contact met velen. Be:roek 
stelde ZIJ op hoge pnJs. her was voor haar 
een opgave om alleen re zijn, de !Jatsre maan
den waren voor haar erg moeizaam. Haar 
ltchaamskrachr~n namtn steeds meer af. Maar 
hdder van geest bied ZIJ rot het e1nde toe. 

In groot geloof h~tft lij geleefd. in dt kracht 
van dar geloof is 71J gestorven. 

:\loge de beer haar opnemen in de stad van 
het hcht. 

Oot WIJD vrouw, onze moeder en oma tot ons 
mag blijven spreken door haar geloof en le
vensdurf. 

Voor uw deelneming ondtrvonden biJ ·t overij
den van mijn beminde vrouw, onze zorgzame 
moeder en om•. betu1gen wiJ U onze hartehjke 
dank. 

f';~milie Nijmeijer-Lohuls 
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