
Wilt nog eens terugdenken aan 

Berndina Maria Nijhuis 
In Schüttorf (Old.) werd zij geboren 
27 augustus 1917. Kerkelijk sloot zij 
haar huwelijk in Overdinkel 18 okto
ber 1939 met 

Martinus Johannes Luchtmeijer. 
Wij wisten, dat zij de laatste jaren 
hartklachten kende. Zij probeerde die 
zo goed mogelijk te verzorgen. 
Toch stierf zij onverwachts 2 7 okto
ber 1986. Z11 was reeds uren overleden 
toen men haar vond in de gang, achter 
de voordeur, Lijsterbesstraat 30. 
Op het kerkhof van de Maria Geboorte· 
parochie te Losser werd zij begraven 
30 oktober 1986, in het graf bij haar 
man, die reeds stierf 7 augustus 1986. 

Sinds haar man gestorven was, voelde 
zij niet veel meer voor het leven. De 
eenzaamheid drukte haar zwaar op de 
schouders en zij had weinig behoefte 
om bij andere mensen over zichzelf te 
klagen. Toen haar man stierf, sprak hij 
de woorden, die zij nooit meer vergat: 
• Laat me niet alleen". Dagelijks echoden 
die tekst door haar hoofd. 
Als kinderen vragen, dat moeder een 

mooi verhaaltje op haar prentje krijgt, 
dan bewijst dat, dat de 5 kinderen in 
grote dankbaarheid terugdenken aan 
haar opvoeding en verzorging. Ze wa. 
ren graag met zijn allen thuis. 
Nu kan ons nog troosten het woord 
van de Heer: .De Heer is rechter en 
bij Hem is er geen aanziens des per
soons. Hij neemt geen steekpenningen 
aan ten koste van de arme, maar luis 
tert naar het pleit van de verdrukte. 
Hij wijst het gezucht van de wezen niet 
af, noch van de weduwe, wanneer zij 
blijft klagen". Sirach 35.12. 
Moge de Heer haar redden uit al wat 
zij vreesde. Wij gunnen haar de vreug· 
de bij de gunst van de Heer. 

Voor uw blijken van belangstelling en 
medeleven, betoond na het overlijden 
van onze lieve moeder, grootmoeder en 
overgrootmoeder, betuigen wiJ u onze 
oprechte dank . 

Kinderen, behuwd" kleinkinderen 
en achterkleinkind. 


