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Ter nagedachtenis aan 

MARIA ELISABETH NIJHUIS 
weduwe van 

GEAHARDUS JOHANNES STEFFENS 

Z1J werd geboren te Ambt Delden op 2 Januari 
1891 In een gezin. del leefde in een goede ver· 
standhouding. Zij groeide op en huwde en kreeg 
zelf een gezin, waarbinnen zij dezelfde goede 
verstandhouding wist te scheppen met veder en 
de kinderen en in stand te houden. Al In 1952 
verloor zU haar man en dat verdriet werd ver· 
groot door het sterven van kinderen op ver
schillende leeftijden 
Voor haar directe familie geheel onverwachts 
besloot zij in 1964 neer het toen juist nieuwe 
verzorginghuls Backenhagen te gaan. Daar was 
zij mee een van de eerste bewoners. Meer dan 
vljf!len jaar heeft zij daar gewoond. met grote 
tevredenheid. Bescheidenheid en tevredenheid 
waren de kenmerkende karaktertrekken, en daar· 
door was zij een prettige huisgenoot en daar
door was het fijn voor kinderen en kleinkinderen 
bij haar op bezoek te komen. 
Door ziekte en handicap gekweld. werd :1.1j 
steeds meer beperkt In haar beweg;..,g en voor
al ook In het gebruik van haar stem. 
Toen zij gevallen was, was het juist haar stem, 
die het haar onmogelijk maakte om hulp te roe· 
pen. Met een gebroken heup werd zij naar het 
ziekenhuis gebracht om geholpen te worden. 
Het Ie haar te veel geworden. Snel namen haar 
krachten af. Zij werd In vol geloof en bij vol
ledige kennis gesterkt door de heilige zieken
zalving, en dat was voor haar in haar sterke 
geloof een troost en kracht. Enkele uren later 
overleed zij, op 3 juni 1980 In het St. Gerardus 
MaJella ziekenhuis te Hengelo (0). Wij hebben 

voor haar de H. Eucharistie ten uitvaart ge
vierd op 6 juni en haar daarna ten grave ge
dragen naar de r. k . begraafplaats op de Deur
nlngerstraat, waar haar lichaam wacht op de 
grote dag van de Opstanding. 

Voor familie en bekenden en voor de bewoners 
van Huize Backenhagen . zal zij blUven voort
leven als een goedmoedige. geduldige en ge· 
lovige vrouw WIJ leggen haar leven gelovig 
In Gods hand. Dat zij ruste in vrede 

Voor uw blijk ven medeleven, na het overlijden 
van onze 1 leve moeder, groot- en overgrootmoe
der. zeggen wij U onze oprechte dank. 

Kinderen. klein- en achterkleinkinderen 

Hengelo (0), Juni 1980 


