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Wij willen de gedachtenis levend houden aan 

onze lieve moeder en oma 

ALEIDA JOHANNA OUDE NIJHUIS 

weduwe van 

JOHANNES GERHAROUS HASSELERHARM 

Moeder is geboren te Deurningen op 20 juni 1911 en is 
na zes huwelijksjaren verhuisd naar Hengelo (0.), waar 
zij op 28 januari 1988 is overleden in de leeftiJd van 76 
jaar. Voor haar vierden wij bij haar Uitvaart de H. Eucha
ristie om God voor haar leven te danken in de 
Raphaëlkerk te Hengelo (0) op 1 februari, en daarna 
legden wij haar te rusten in het graf van vader op de be
graafplaats aan de Deurningerstraat. 

"Huil niet om mij, maar bid voor mij", heeft ze eens 
opgeschreven. En schrijven deed zij. Al haar gedachten, 
gevoelens, herinneringen, hoop en verlangens, en 
raadgevingen schreef zij op. Zó uitte zij zich. In stapels 
schriften, tijdschriften en op allerhande papiertjes, be
waard, weggegeven, opgestuurd. Wie moeder wil leren 
kennen, moet lezen wat ze geschreven heeft. 
Moeder was een lieve vrouw die zich uitsloofde in 
hulpvaardigheid zonder naar zichzelf te kijken. Voor het 
gezin, voor haar broers en zusters, wanneer het zoveel
ste neefje of nichtje geboren werd. Voor vader bovenal, 
toen hij ernstig ziek werd en gehandicapt. Niemand 
mocht voor hem zorgen, niemand mocht haar helpen. 

Vaders verzorging was háár zorg. Moeder heeft heel wat 
geleden onder het vroegere standsverschil, onder het 
verlies van een kindje van acht dagen, onder de zorgen 
van de crisisjaren, en de angst voor het oorlogsgeweld. 
Zij was een zachtaardige vrouw en lieve oma voor de 
kleinkinderen. Zij kon onmin, ruzie of boze woorden niet 
verdragen. Daarvan had ze intens verdriet. 
Zij was een goedgeefse vrouw, die spontaan en hartelijk 
wist weg te geven, wat een ander mooi vond. 
Zij was een gelovige vrouw, met een gezonde devotie 
voor de H. Antonius, op wie ze boos kon zijn, als zij zich 
door hem niet geholpen voelde. 
Met de vernieuwingen in Kerk en geloof en de verande
ringen in de pastorale contacten had zij veel moeite. En 
zij had veel vragen en veel twijfels. Zelf is zij veel en 
ernstig ziek geweest en geopereerd. Na de hartoperatie 
volgde een moeizame periode van herstel. Maar daarna 
heeft ze toch enkele goede jaren beleefd. En Tuffie, het 
hondje, betekende juist ook toen heel veel voor haar. 
Maar langzamerhand werd zij zwakker. In oktober 1987 
ging zij wonen in Huize Backen hagen, en daar heeft zij 
maar kort gewoond. Haar sterven was niet onverwacht, 
maar voor ons wél te vroeg. Toch zijn we blij, dat haar lij
densweg niet langer geduurd heeft. En zij schreef ook: 
"Je moet niet vragen: hoe zal ik sterven. Je moet vragen: 
hoe zal ik leven". 
Moeder, wij zijn u dankbaar voor alles. 
Dat u mag rusten in vrede. 

Wij hebben veel meeleven ondervonden tijdensdeziekte 
van moeder en bij haar sterven. Dat heeft haar, en nu ons, 
veel goed gedaan. 
Wij zijn u daarvoor heel dankbaar. 

Kinderen en kleinkinderen. 


