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Ter dankbare herinnering aan 

Antonia Alida Libbers 
sinds 1947 weduwe van 

Johannes Hendrikus Nijhuis 

Zij werd op 6 december 1894 in Lonneker ge
boren. Na een liefdevol le verzorging van ruim 

2 jaar in huize Hooghagen in Hengelo ov over
leed ze daar op 28 juli 1987. Op 31 juli was in 

de 0. L. Vrouwekerk haar uitvaart, waarna ze bij 
haar man te rusten werd gelegd op het 

r. k. kerkhof van Hengelo ov. 

Zoals iedere mens heeft ook zij in haar lange 
leven van 92 jaar goede jaren gekend, maar ook 

jaren van verdriet en tegenslag. 

ïoen ze nog maar een kind was, verloor ze haar 

ouders al. En ook haar man en haar zoon gingen 
haar voor in de dood . 

Maar ze heeft ook ge lukkige onbezorgde jaren 

gekend. Dat waren de jaren toen ze met haar 
man en met haar zoon en dochter onbekommerd 
mocht genieten van het leven. Ze zorgde heel 
trouw en liefdevol voor haar gezin. 

Ze genoot van haar kleinkinderen en was dank

baar voor e lk bezoek van hen. Toen haar doch
ter met haL'lr gezin naar Amerika vertrok, bleef 

ook over de zeeën heen het kontakt met haar. 

Ze was een vrouw met een hartelijk en opge
ruimd karakter . Ze hield van een grap en kon 

soms heel komische opmerkingen maken. Ze kon 
dan ook met iedereen goed overweg. 

De laatste periode van haar leven ging ze steeds 
meer achteruit. Ze vond toen in haar schoon

dochter en haar gezin haar steun en toeverlaat. 
Tenslotte moest ze op 1 april 1985 opgenomen 
worden in huize Hooghagen, waar ze zeer l iefde

vol werd verzorgd . Daar is ze onverwacht, maar 
vredig heengegaan. 

Ze was altijd een ge lovige vrouw, die God trouw 

diende in lief en leed. Moge ze nu, met haar 
man en zoon herenigd, voor altijd leven in Gods 
1 icht en vrede . 

Voor uw blijken van meeleven na het overlijden 

van onze lieve moeder, grootmoeder en over
grootmoeder danken we u van harte. 

Hengelo ov, juli 1987 

Kinderen, 
k leinkinderen en 

achterk leinkinderen. 


