
Een hand die zwaaide als we gingen 
en nog vele mooie dingen 

zijn herinneringen aan ons mam 
die voor altijd van ons afscheid nam 



In dankbare herinnering aan 

JANNA NIEUWENHUIS 

weduwe van 
THEO WIJERS 

Geboren op 19 november 1921 te Lonneker, gestor
ven 8 december 2002 in het Canisius Wilhelmina
ziekenhuis te Nijmegen. 

Na een gelukkig en vol leven, aan het eind van haar 
krachten, is ons mam, oma en overgrootmoeder in 
vrede, in ons midden gestorven. Met grote dank
baarheid en heel veel liefde denken we aan haar 
terug. 
Het leven van mam begon niet eenvoudig. Zes 
weken na haar geboorte stierf haar moeder. Ze werd 
ondergebracht in een klooster bij zusters, later bij 
een oom en tante. Pas op haar 18' hoorde ze wie haar 
vader was en werd het een echte vader-kind relatie. 
Ze kreeg een hele fijne band met hem en hij was voor 
ons een echte opa. 
Toen ze pa ontmoette, ook een kind uit een pleeg
gezin, moest ze weglopen bij haar pleegouders om 
de relatie met hem in stand te houden. Na korte tijd 
vertrok ze met hem naar Groesbeek. Ook daar werd 
ze niet voetstoots geaccepteerd, maar hun liefde 
overwon alle tegenstand. 
Pa en ma hadden een goed huwelijk, ze waren het 
samen altijd eens, ze hielden veel van ons, hun acht 
kinderen en ze deelden de zorg en de strijd van het 
dagelijks leven vol genegenheid met elkaar. 

Ons mam was een en al hartelijkheid en zorg. Met 
weinig woorden stond ze voor iedereen klaar: oma 
woonde vele jaren bij ons in, twee broers van pa ving 
ze op en kinderen van buren waren altijd welkom. 
Ma wist wat het was, geen thuis te hebben. Ze was 
een mens van vrede en zachtmoedigheid. Ze sprak 
nooit kwaad over iemand en klaagde nooit over wat 
ze mee had gemaakt of over wat haar overkwam. Ze 
was tevreden en met heel weinig al blij. 
Voor de kleinkinderen was ze een bijzondere oma. 
leder van hen had een eigen plekje in haar hart. 
Altijd was ze bezorgd om hen en had ze iets lekkers. 
Ze kreeg ook drie achterkleinkinderen. 
Er was ook verdriet in haar leven. Haar dochter Thea 
stierf zo jong. Ons pap stierf een paar jaar later, haar 
schoonzoon Huub een jaar daarna en haar klein
dochter Marieke in 1998. Het had een diepe invloed 
op haar, ook al sprak ze er niet veel over. 
In de Bremstraat woonde ze graag. Maar ook op 
de Meent was ze heel gelukkig. Ze deed met alles 
mee: de koffie, de bingo, de samenkomsten. Ze was 
graag onder de mensen. Wij zijn heel dankbaar voor 
a lle zorg en liefde die ma en oma hier heeft mogen 
ontvangen. 
Ma en oma voor ons was je een klein vrouwtje met 
een groot hart en grote daden. Bedankt voor alles 
wat je voor ons hebt gedaan en betekend. We hopen 
en vertrouwen dat God je mag samenbrengen met 
allen die je voor zijn gegaan. A Dieu, dat betekent: 
tot bij God. 

Kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkinderen 


