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Dankbaar blijven wij gedenken onze 
lieve moeder, schoonmoeder en oma 

Johanna Geertruida Oude Nijeweme 
sinds 12 mei 1973 weduwe van 

JOHANNES LOHUIS 

Zij werd geboren in Langeveen op 19 decem
ber 1902. En huwde op 4 mei 1933 met Johannes 
Lohuis. God gaf hen 3 zonen en 1 dochter en 
niet te vergeten 9 kleinkinderen. Geheel plot
seling is ze van ons heengegaan op dinsdag 19 
november 1991. We hebben haar lichaam te ruste 
gelegd op vrijdag 22 november d.o.v. op het 
parochiële kerkhof te Geesteren (Ov.). 

Moeder was een hard werkende vrouw en niets 
was haar te veel. Ze was altijd overal tevreden 
mee, en vroeg voor haar zelf heel weinig. Moeder 
stond altijd voor haar gezin klaar en maakte 
tot de laatste dag toe nog het eten klaar. Zij 
zag overal de zonnige kant van het leven in. 
In vele ogen heeft zij een mooi en lang leven 
mogen meemaken. Haar leven ging bepaalt niet 
over rozen, want na het verlies van vader kreeg 
ze ook nog het verlies van haar zoon Harry en 
daarna haar dochter Anny te verwerken. Ze was 
een vrouw van weinig woorden. Vroeg men haar; 
hoe is het, dan was haar gezegde: ,,Oh, ik bin 
wa good te pas, ik mag nich klagen". Over het 
verdriet dat zij te dragen kreeg liet ze zich niet 
uit, maar zij die steeds dicht bij haar waren 

kenden toch wel haar stil verdriet. Ondanks alles 
was er dan toch die glimlach en was ze overal 
in geïnteresseerd . Het wel en wee op de boer
derij stond boven aan, maar ook de bezigheden 
en hobby's van kinderen en kleinkinderen hadden 
haar grote interesse . De laatste paar dagen was 
ze zeer tevreden met hetgeen ze allemaal nog 
weer heeft mogen meemaken. Ze zei nog: ,, Ik bin 
bliej da'k toch de familie nog 'n moal wier rond 
bin west". Ze was een heel godsdienstige vrouw 
en is tot het laatst nog naar de kerk geweest. 
"Anders hoor je er niet bij", zei ze altijd . Ze 
zocht haar troost in het gebed. Ze keek elke 
avond voor het slapen gaan eerst n~rnr het kruis
beeld en bad in bed nog een rozenhoedje. De 
vrede in het gezin en familie stond bij haar hoog 
aangeschreven. Nu je uit ons gezichtsveld ver
dwenen bent, danken wij jou, beste moeder en 
oma, voor al het goede dat je ons gegeven hebt en 
dat je met familie mag verder leven in de hemel. 

Voor uw medeleven en blijken van belangstelling 
op welke wijze dan ook ondervonden na het ge
heel plotseling overlijden van onze lieve moeder 
en oma, zeggen wij u hierbij oprecht dank . 
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