
Voor uw medeleven met ons, na het 
plotselinge overlijden van onze 
moeder, schoonmoeder en oma, 

willen wij u gaarne oprecht dank zeggen. 

Kinderen en kleinkinderen 

Beetje bij beetje moesten wij Je loslaten 
We konden niet meer alles met je bepraten 

Die blik, die stilte deed vaak zeer 
De moeder van vroeger was je niet meer 
Maar nu Je voorgoed bent heengegaan 

Zeggen wij: 
"Bedankt voor alles, 

wat Je voor ons hebt gedaan''. 



Ter dankbare herinnering aan 

Geertruida Maria Julia 
Nijhof - Maathuis 

sinds 5 september 1994 weduwe van 

Lambertus Hendrikus Nijhof 

Ma werd geboren op 14 mei 1934 in Geesteren. 
In haar werk als verpleegster leerde zij haar man, 
Bertus, kennen. Zij trouwden op 27 januari 1962 
en zij kregen 3 kinderen. 

In 1972 verhuisden ze naar Zenderen. Groot was 
het verdriet toen op 5 september 1994 plotse
ling pa overleed. Ondanks haar onzekerheid en 
verdriet wist ze de draad weer goed op te pakken 
en werd ze een bezige bij. 

Ze had vele interesses. Het KVG, de naaiclub, de 
gym, het nordic walking, de zonnebloem en nog 
vele andere dingen hielden haar bezig. Daardoor 
en het feit dat ze al meer dan 35 jaar in Zenderen 
woonde, had ze veel contacten die ze graag en 
trouw onderhield. Ook fietste zij graag. 
Haar werk als verpleegkundige kwam goed van 
pas toen ze in die hoedanigheid nog op late leef
tijd aan het werk ging in het Karmelietenklooster. 
Eerst in loondienst, later als vrijwilligster. 

Natuurlijk was zij ook een liefdevolle oma voor 
al haar kleinkinderen. Regelmatig paste zij op of 
mochten de kleinkinderen bij haar logeren. Zij 
kunnen hier met veel plezier op terugkijken. 

We hebben ook samen nog kunnen genieten van 
haar 75e verjaardag. 
Ze genoot volop van het leven en was druk in de 
weer met van alles en nog wat. Ze kon dit door 
haar volledige zelfstandigheid en goede gezond
heid. 

Groot was het contrast toen ma op zondag 23 
augustus 2009 opgenomen werd in het ziekenhuis 
i.v.m. buikklachten. Na een operatie op de woens
dag daarna, was de opluchting groot omdat het 
geen " kanker" bleek te zijn. Het zou nu nog een 
kwestie van herstel en aansterken zijn alvorens ze 
weer naar huis zou kunnen. Niets bleek minder 
waar. Na een tweede operatie begon ze op vrijdag 
18 september aan een gevecht dat ze niet kon 
winnen. Vol bewondering hebben wij naast haar 
bed gestaan en gezien hoe ze nog verschillende 
operaties en kritieke situaties met haar vechtlust 
en wilskracht heeft overwonnen. 

Na ruim 3 weken te hebben geleefd tussen hoop 
en vrees hebben wij op maandag 12 oktober toch 
nog veel te vroeg, met veel verdriet, afscheid 
moeten nemen. 
Ma is 75 jaar geworden. 


