
In dankbare herinne ring aan 

Maria Frnncisca Nuis 
ec htge note van 

Jo hannes Hendrik us Posthumus. 

Z ij is geboren op 9 augu stu s 1931 te 
Losser. Zij overleed op 22 jul i 19 88 
in het ziekenhuis De Stadsmaten te 
Enschede . Na een Eu cha ristie viering op 
2 5 juli 1988 in de St. Gerardus Ma 
jel! ak erk te Overdinkel, vond de c re 
mat ie plaat s te Usselo. 

Werker was haar lust en haar leven . 
Maria werkte g raag en goed ; nooit 
was haar iets te veel, Zi j sprong bij 
als dat nod ig was en omdat zij veel 
van kinderen hield had zij het dikwij ls 
druk met oppasse n , want ten a ll e tij
de kon ee n be roep op haar worden 
gedaan . 
Het was een vrouw me t een grote in
zet, een li eve zorgzame vrouw, die 
waarschijnlijk al wel lang gevoeld heeft 
dat haa r lichaams krachten afnamen, 
dat haar lichaam ziek was, maar d ie 
toch bijna tot het einde toe gewe rkt 
heeft. Een val van de t rap heeft haar 
krachten gebroke n, na een kort zi ek-

bed heeft zi j zich rustig ove rgegeven 
aan haa r Heer en Scheppe r. 
Maria was een b lij de vro uw, ook tij 
dens haar ziekte w ist zij de spc:r,ning 
te doorbreken doo r een plezierig e op -
me rkin g. Zij bezat de gave om de din
gen van de positieve kant te beki jken, 
dat was haar levenskuns t . 
Deze blijde, bezorgde vro:.iw is van 
ons hee nge ga an. Wij bi dden dat zij 
nu mag leven in de vrede en vreugde 
van de Hee r. 

Voor uw medeleve n en belangste ll in g, 
betoond na het over lij de n va n mi jn 
l ieve vrouw, betu ig ik u mijn oprechte 
dank. 

J . H. Posthumus 


