
Voor aftijá uit ons miááen, 

voor eeuwig in ons lîart. 



Dierbare herinnering aan 
Aleida Maria Nijhuis 

echtgenote van 
Gerardus Bernardus Boerrigter 

Zij werd op 26 april 1922 te Manderveen 
geboren. Op 23 februari 1996 is zij na voorzien 
te zijn geweest van het H. Sacrament der 
Zieken, overleden in het verpleeghuis "Het 
Meulenbelt" te Tubbergen. Na een gezongen 
uitvaartmis op 27 februari in de parochiekerk 
van de H.H. Joseph en Pancratius te Vasse, 
hebben wij haar aldaar op het parochiekerkhof te 
ruste gelegd. 

Enkele maanden geleden werd moeder in het 
ziekenhuis opgenomen, langzaam is haar situ
atie achteruitgegaan, waardoor zij verdrietig 
genoeg niet meer naar huis terug kon. Enkele 
weken voor haar sterven werd zij overgeplaatst 
naar het nieuwe verpleeghuis te Tubbergen. In 
vrede en in de nabijheid van haar geliefden is zij 
aldaar in de nacht gestorven. We hebben veel 
verdriet om haar heengaan, zij was de spil waar 
alles om draaide. In een gelukkig huwelijk dat 46 
jaar mocht duren, gaf zij samen met pa op de 
eerste plaats alle zorg aan het gezin, daarnaast 
aan de boerderij waar zij zo van hield. Vanaf het 
huwelijk woonde oma nog in huis, in de ruim 
twintig jaren heeft ma veel lieve zorg aan oma 

gegeven, maar ook ontvangen. Ma was met zo 
weinig tevreden, zij zat graag op haar plekje bij 
het raam, daar kon ze uren doorbrengen met 
haar breiwerken, nooit wilde ze iemand tot last 
zijn. Ze was immers bescheiden van aard en 
wilde niet op de voorgrond treden, voor ma was 
het al snel goed. Ma had er moeite mee om 
geholpen te worden, om aan te moeten zien dat 
anderen haar werk moesten overnemen, maar 
moeder gaf ons zoveel goede dingen terug. Ze 
was dankbaar met alles wat je voor haar deed, 
ma kon zo goed luisteren en had haar kinderen 
en kleinkinderen graag om zich heen. Ze was 
via de kerkradio sterk betrokken bij het lief en 
leed van de parochie, ze luisterde alles mee. Ma 
was immers een gelovige vrouw, die in stilte en 
eenvoud haar geloof beleefde, ontelbare malen 
is de rozenkrans door haar vingers gegaan. 
Moge nu Maria de voorspraak zijn voor de eeu
wige rust van onze lieve ma. Ma, u bent voor 
altijd uit ons midden, maar eeuwig in ons hart. 

Voor alle blijken van belangstelling tijdens de 
ziekte en na het overlijden van mijn lieve vrouw, 
onze zorgzame moeder en oma, zeggen wij u 
oprecht dank. 

G.B. Boerrigter 
Kinderen en 
kleinkinderen 
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