


Ter dankbare herinnering aan 

HELENA NIJBOER 

ze was sedert 1936 weduwe van 
Genit Engelbert Wensing. 

Op 26 maart 1892 werd zij geboren; 
18 augustus ! 986 is zij overleden, 

Wanneer wij haar leven van 94 jaar overdenken, 
dan komt het bijbelboek 'JOB' in onze gedach· 
ten, 
Een, voor onze tijd, onvoorstelbaar groot gezin 
heeft zij gehad. Dertien kinderen. 
Toen de jongste één jaar was, stierf plotseling 
haar man. Zonder voorzieningen moest zij al·· 
leen verder. 
Als 'n sterke vrouw, gedachtig het boek 'Spreu· 
ken' heeft zij zich ingezet voor haar gezin, vol• 
houdend ook wanneer door brand en oorlog de 
vertrouwde omgeving verlaten moest worden. 
Met fierheid kon zij terug zien op een volbrach· 
te taak. Maar hoe groter het gezin ; des te meer 
kwetsbaar is een mens. Zoals in het boek' JOB' 
de tegenslagen elkaar opvolgden, zo kwam ook 
bij haar de ene onheilstijding na de andere. Een 
dochter kwam om door een ongeluk; een zoon 
bezweek tijdens de vakantie; schoondochters 
die niet gemist konden worden, werden uit hun 
gezinnen weggenomen door de dood. Kleinkin· 
deren stierven voordat hun leven tot volheid 
kon komen. 

Ondanks deze tegenslagen bleef zij, zoals Job, 
geloven en vertrouwen op de Heer. Was Maria, 
die zij meer dan vijftig keer opzocht in Keve
laer, haar grote voorbeeld geweest? 
Gelukkig mocht zij op latere leeftijd ook leren 
kennen goede en mooie jaren. Wat zij gegeven 
had aan haar kinderen, dat hebben zij haar in 
deze jaren teruggegeven door het vele bezoek 
en de uitstapjes die zij haar zo gaarne gunden. 
Daarbij, als ze het had gekimd, zou ze zeker 
haar kinderen bedanken voor de uitmuntende 
zorg aan haar besteed gedurende de laatste we
ken. 
Heer God, in stilte en met diepe bewondering 
overdenken we haar leven, alle gaven die we 
door haar van U kregen. 
Geef ons de kracht voort te zetten wat zij in en 
met ons begonnen is. 
Geef haar de vreugde van het samenzijn met al" 
!en die van haar waren en haar voorgingen in ge
loof aan U, 
Moge Maria, op wier altijd durende bijstand zij 
zo •rast vertrouwde, ook nu haar binnenleiden in 
de vreugde van Jezus Christus, 

Neem dit plaatje mee als herinnering aan haar 
die ons zo dierbaar was. 
We danken u hartelijk voor uw aanwezig zijn 
en medeleven. 

Kinderen, 
klein- en achterkleinkinderen. 


