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In dankbare herinnering aan 

Wilhelmina Hendrika Helena 
Nij huis 

weduwe van 
Johannes Antonius Zwijnenberg 

Zij werd geboren op 10 december 1902 te 
Oldenzaal. Na voorzien re 111n van de H. 
Sacramenten der Zieken is zij op 31 augustus 
1987 overleden in hei r k. ziekenhuis 1e 01· 
denzaal. We hebben haar lichaam op 3 sep
tember d.a.v. te ruste gelegd op het pa
rochiekerkhof in De Luue. 

Als moeder van een groot qezin heeft zij 
samen met vader in een moeilijke tijd hard 
gewerkt. 
Zij had niet alleen de zorg voor haar kin
deren. ook de ouderen die nog in huis 
waren werden liefdevol verzorgd. Met wei 
nig middelen had zij de zorg voor velen. 
Zorgen zijn moeder niet bespaard gebleven. 
Na het overlijden van haar man gaf zij als 
een flinke vrouw al haar krachten aan haar 
kinderen. Zij hield van kontakten met men
sen en zeer velen vonden bij haar een 
warm onthaal. De laatste 1aren voelde zij 
zich heel gelukkig in her nieuwe huis samen 

met haar zoon Jan en de verdere huisge
noten. 
Op haar vaste plek voor het raam genoot 
ze van het uitzicht en alles wat er buiten 
gebeurde. Haar wens om thuis te mogen 
blijven en verzorgd te worden kon in ver
vulling gaan door de helpende handen 
van haar schoondochter. kinderen en klein
kinderen. 
Belangstellend ging haar aandacht uit naar 
de gebeurtenissen binnen haar gro1e familie. 
Moeder was een diepgelovige vrouw die 
heel haar leven haar vertrouwen op God 
srelde. 
Wij zijn u heel dankbaar voor al uw goede 
zorg en uw prachtig voorbeeld van geloof 
en Godsvertrouwen. Wij hopen en bidden 
dat u nu voor altijd gelukkig zult zijn. her· 
enigd met vader in Gods Vaderhuis. 
Moeder en oma. je was een lieve en goede 
vrouw waarop we trots zijn. 

Voor uw blijken van deelneming en mede
leven welke wij mochten ontvangen. betui
gen wij onze oprechte en hartelijke dank. 

Kinderen. Behuwd-
Klein en Achterkleinkinderen 
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