


In liefdevolle herinnering aan 

Dientje-Bosch Nijhuis 
(Dientje van Grunder-Jens) 

* De Lutte, 4 januari 1923 

tOldenzaal, 28 september 2013 

Onze moeder werd geboren op 4 januari 1923 in De 
Lutte. Ze heeft daar een fijne jeugd gehad samen met 
haar drie broers en twee zussen. 

Na de lagere school en een paar jaar middelbare school 
moest ze al snel aan het werk. Ze ging "in betrekking" 
en moest elke ochtend op de fiets naar Oldenzaal. 

In de oorlogsjaren ontmoette ze pa. In 1951 zijn ze 
getrouwd. Er kwamen 6 kinderen, allemaal jongens. In 
de loop van de jaren werden er 14 kleinkinderen 
geboren. "Eindelijk ook meisjes" zei ma, 8 meisjes en 6 
jongens. Inmiddels zijn er nu ook 7 achterkleinkinderen. 

Onze moeder stond altijd voor iedereen klaar en was 
zorgzaam voor ons gezin en in het bijzonder voor onze 
broer Peter. 

Ma was geen uitgaanstype en in de belangstelling staan 
wilde ze liever ook niet. 
Pa nam haar dan wel mee op de vele bezoekjes aan 
familie en bekenden. De eerste vakantie naar het 
buitenland was pas na 25 jaar huwelijk, ze gingen naar 
Lourdes. Daarna gingen ze ieder jaar op vakantie, met 
broers en zussen of met een busrei s. Ze genoot ervan. 

Toen pa op 1 januari 2009 kwam te overlijden brak een 
zware tijd voor ma aan . Ze kon helaas niet ze lfstandig 
blijven wonen en ze verhuisde naar Gereia in Oldenzaal. 
Gelukkig kwam haar speciale gevoel voor humor terug 
en ging ze weer grapjes maken en rake opmerkingen 
plaatsen. We hebben nog heel veel gelachen samen 
met ma. De vele bezoekjes en in het bijzonder van 
kleinkinderen en achterkleinkinderen deden haar goed. 

Na een kort ziekbed overleed ze toch nog plotseling op 
28 september 2013, op de mooie leeftijd van 90 jaar. 
Het troost ons dat ze nu is waar ze zo graag wilde zijn. 
Bij pa. 

Wij danken u voor uw medeleven en belangstelling voor 
onze lieve moeder. 

Kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen 

De Lutte, 4 oktober 2013 


