
Groot is de leegte die zij achterl.aat 
Mooi zijn de heri1111eri11gen die blijven 



Met veel liefde en dankbaarheid denken wij terug aan 

Maria Gezina Nieuwenhuis 
Weduwe van Joannes Hermannus S1emerink 

Zij werd geboren te Weerselo op 26 oktober 1919 en 
over1eed te Oldenzaal. gesterkt door het Sacrament 
der Zieken. op 11 december 2001. Na een gezongen 
uitvaartv1enng op 14 december 11s zij te ruste gelegd 
op het r.k. kerkhol aldaar. 

Jouw lirfdr waJ 011Zl' lirfM. 
Jr hart uw °"" «Il ti«l i'lln 011S. 
fr strijd u'ltl oolr Jr onze. 
jouu• tTtugM dir 1<111 OllS. 

Jr pip1 bnubt 011S i11 rra11m. 
Jr strijd drtd om ~ok un 
Zn u-errlm u·ij mrt dr )•11"tll 

Fr11 crnhrid mrrr en mur. 

Ma was de oudste uit een gezin van tien kinderen. Ze 
was een trotse vrouw, die er graag verzorgt uit wilde 
zien. Haar jeugd bracht ze door op 't Hesseler. Ze leerde 
Pa kennen tijdens haar betrekkingstijd bij Hotel 't Schip. 
In 1946 trouwden ze en kregen vier kinderen. In 1963 
begonnen ze een bedrijfje waar ze beiden veel plezier 
aan beleefden. Na vele jaren van hard werken begon 
voor hen een periode van rust, totdat Pa ziek werd en 
veel verzorging nodig had. Dit heeft Ma liefdevol op zich 
genomen. Dag en nacht stond ze klaar zonder ooit te 
klagen. Toch was er nog genoeg om van te genieten. Ze 
genoot van alle kinderen. vooral de zondagmiddag wan
neer ze allemaal aanwezig waren. Het werk liet ze dan 

voor wat het was, om er voor hun te zijn. Ze kregen elf 
kleinkinderen, waarvoor z11 de liefste oma was. Een be
tere oma hadden ze zich niet kunnen wensen en een 
trotsere oma zeker niet. 
Toen Pa 1n 1995 voor de tweede keer ernstig ziek werd 
en kwam te overlijden, was het voor haar heel moeilijk 
om door te gaan. Thuis werd ze steeds eenzamer en 
ze besloot om naar het verzorg1ngstehu1s St. Jozef in 
Weerselo te gaan. Na een gewenningsperiode was ze 
hier op haar plaats. Ze genoot weer van het leven. Haar 
eigen woorden waren: "Hier ben ik weer gelukkig". Dit 
mocht echter maar drie jaar duren. Door een opname in 

het ziekenhuis te Almelo en later te Oldenzaal ging haar 
lichamelijke gesteldhetd achteruit. Het •zelfstandig wo
nen" 1n Weerselo maakte plaats voor verzorging 1n het 
verpleeghuis V.T.O. te Oldenzaal. Dit was voor haar niet 
gemakkelijk, maar door de vele aandacht en liefde die 
ze kreeg van haar kinderen, kleinkinderen en ook haar 
geliefde achter1de1nkinderen begon ze zich weer op haar 
gemak te voelen. Ze genoot weer van haar werkzaam
heden, zoals was opvouwen, aardappels schillen en 
haar dagelijkse advocaatje met slagroom. Geheel on
verwachts kreeg ze een herseninfarct en moesten wij af
scheid van haar nemen. 
Lieve Ma, bedankt voor al je liefde en goede zorgen. Je 
was een geweldige en lieve moeder, oma en ouwe oma. 

Voor Uw blijken van belangstelling en medeleven die wij 
mochten ondervinden na het overlijden van onze lieve 
moeder, oma en ouwe oma, zeggen wij U hartelijk dank. 
Wij hebben het zeer op prijs gesteld. 

Kinderen. kleinkinderen en achterkle1nk1nderen. 


