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Een fijne en dankbare herinnering aan 

MARIE OUDE GROOTE BEVERBORG-NIJLAND 

weduwe van 

JOHAN OUDE GROOTE BEVERBORG 

Zij werd geboren op 21 november 1912 te Losser. Vrij 
onverwacht is ze gestorven in het Oldenzaalse 
ziekenhuis op 18 januari 1991. Wij hebben afscheid van 
haar genomen tijdens een Eucharistieviering in de Drie
eenheidskerk, waarna we haar begeleid hebben naar 
haar laatste rustplaats op het r.k. kerkhof aan de 
Hengelosestraat te Oldenzaal. 

Moeder wilde ondanks haar tanende vitaliteit zeer 
bewust zelfstandig blijven. Het huis, waarin ze vanaf 
haar huwelijk lief en leed van een mensenleven heel 
intens heeft geleefd, was haar heilig. 
Ze wilde op deze plek een middelpunt zijr. voor haar 
kinderen en kleinkinderen. Elke zondagmorgen stond de 
deur om tien uur al open. 

Ook kon ze hier genieten van haar liefde voor de natuur 
en kon ze de rust vinden voor het lezen van een goed 
boek. Via de moderne communicatiemiddelen volgde ze 
het wereldgebeuren op de voet en genoot ze met volle 
teugen van muziek. 
Haarvurigewens was in dit huis te blijven wonen, tot God 
haar zou roepen. Een wens die door ons met de nodige 
reserve werd gerespecteerd. 
Heel onverwacht is moeder van ons heengegaan. Een 
val bracht haar in het ziekenhuis. Haar hart was echter 
niet sterk genoeg om dit gebeuren te overleven. 
Moeder hield tijdens haar leven niet van uiterlijk vertoon 
en ze had iets weg van de eenvoud van Maria waarvoor 
ze veel verering had. Kevelaer en Lourdes waren een 
begrip voor haar. Wij weten dat ze nu, samen met vader, 
gelukkig is bij God. Wij zijn haar dankbaar voor al de 
moederlijke zorgen en haar hartelijkheid voor de 
kleinkinderen. In onze verhalen en de vele fijne 
herinneringen blijven we altijd aan haar denken. 

Voor Uw medeleven bij de uitvaart van onze moeder en 
oma zijn wij U zeer erkentelijk. 

Kinderen en kleinkinderen. 


