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Met liefde willen wij blijven denken aan 

Geertruida Johanna Oude Nijeweme 

Zij werd op 22 mei 1908 in Beuningen geboren. 
Gesterkt door het Sacrament van de Zieken is zij 
in de stilte van beginnende ochtend gestorven 
op 19 augustus 1993. Na de Eucharistieviering 
op 21 augustus hebben wij haar te rusten gelegd 
op het parochiekerkhof naast de H. Maria Ge
boorte kerk in Losser. 

Trui, zoals verweg de meesten haar noemden, 
was in alles een zorgende vrouw. 
In de eerste helft van haar leven had ze haar zor
gen besteed aan het werk thuis, waar ze al op 
jonge leeftijd de zorg voor de huidhouding en de 
boerderij had, daarna 30 jaar lang - van 1948 tot 
1978 - was zij huishoudster van pastoor van 
Weezel Errens, eerst in IJsselmuiden, daarna in 
de pastorie van de Biltstraat kerk in Utrecht en 
later bij de zusters in de Lage Vuursche. 
In de pastorie temidden van de pastoor en kape
laans was zij een centrale figuur. 
Zij was eerlijk, bleef op een afstand en was als 
een moeder in het huis van de parochie. 
Het leven van de parochie lag haar na aan het 
hart, ook toen ze later ging rusten in Losser. 
Aan minstens één ding had ze een hekel: ze wil
de een ander niet tot last zijn. 
Daarom vielen de laatste maanden van haar le
ven haar zwaar. Ze moest mee maken dat ande
ren - ook al deden ze dat met veel liefde - zorg 
droegen voor haar 
Trui was een zeer gelovige vrouw; daarom was 
ze niet bang om te sterven, integendeel, het 
kruis van de ziekte ging zwaar op haar drukken. 
Zij moge nu rusten in vrede. 

Voor uw meeleven en uw aanwezigheid bij haar 
uitvaart en begrafenis zijn wij U zeer dankbaar. 

Haar familie 


