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In dankbare herinnering aan 

MARIA JOSEPHINA NIJHU IS 

~ echtgenote van 

Johannes Hendrikus Kosse 

Zij werd geboren 28 november 1922 te 
Losser en zi j overleed. voorzien van de 
Ziekenzalving te O ldenzaal op de feestdag 
van Maria's geboorte, 8 september 1984. 
Nade H. Euchar istieviering in de St. Antonius
kerk te Oldenzaal op 12 september d.o.v. is 
haar lichaam te ruste gelegd op het kerkhof 
aldaar. 

"Mijn gedachten zijn niet uw gedachten 
en uw wegen zijn Mijn wegen niet; 
want zoals de hemel hoger is dan de 
aarde, 
zo gaan ook Mijn wegen uw wegen te 
boven 
en Mijn gedachten uw gedachten". 
(Jes. 55) 

be waarheid van deze woorden hebben wij 
ervaren. Volgens ons was haar leven niet af 
en had zi j nog zoveel kunnen betekenen. De 
wereld heeft ook zo'n behoefte aan mensen 
d ie zoals zij iedereen sparen behalve zichzelf. 
Bij onze vragen en grote droefheid , is er 
diepe dankbaarheid voor alles wat zij voor 
ons is geweest . Met veel liefde, t rouw en 
warme zorgzaamheid heeft ze ons steeds 
omringd. Wat bij velen vaak moeizaam gaat, 
was bij haar vanzelfsprekend. Z e was een 
v rouw vol leven en activiteit, met grote 
bewondering voor de natuur en echte be
langstelling voor het w el en wee van de 
medemens. 
Dat zij desondanks het onvermijdelijke heeft 
aanvaard, laat zien dat zij innerlijk sterk was 
en leefde vanuit de onoverwinnelijke kracht 
van het geloof. 
Onze lieve moeder Maria. voor wie zij zo'n 
grote ve rering had. zal zeker voor haar 
gebeden hebben toen ze het zelf n iet meer 
kon en haar hebben bijgestaan in het uur van 
haar dood. 
Ons hart zal om haar blijven roepen en onze 
gedachten zullen vol zij n van haar totdat wij 
voorgoed met haar verenigd zijn in de 
heerlijkheid van God, waar ze nu ziet wat 
nooit iemand heeft gezien en hoort wat geen 
mens ooit heeft gehoord. 
Maar voor lopig zegt ons hart: " dank je wel . 
lieve vrouw. dank u wel lieve moeder (mama) . 
rust in vrede". 


