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Dankbare herinnering aan 

Maria Susanna Nijmeijer 

sinds 29 april 1973 weduwe van 

Gerhardus Johannes Oude Ensink 

Zij werd geboren op 4 juli 1903 in de buurt
schap Volthe (Rossum) en overleed geheel 
onverwachts op 16 februari 1993 thuis aan 
de Stroothuizerweg in Berghum (Dene
kamp). 19 Februari hadden wij haar voor het 
laatst in ons midden tijdens de v1enng van 
de H. Eucharistie en hebben haar daarna 
begraven bij haar man op het kerkhof van 
de St. Nicotaasparochle te Denekamp. 

At had tante Marie een hoge leeftijd bereikt, 
toch. werden allen die haar kenden, opge
schrikt door haar plotseling overlijden, te
meer omdat oma Nijmeijer, haar schoon· 
zus, met wie ze de laatste 10 jaar haar leven 
gedeeld had, ernstig ziek was en het Sacra
ment der Zieken had ontvangen. 
We kunnen het teven van tante Marie sa· 
menvatten In die aloude spreuk die vroeger 
in veel huizen een plaats aan de muur had: 
"Ora et Labora", bid en werk. 
Altijd was ze in de weer en waar ze helpen 
kon was ze aanwezig, vol zorg voor het ge· 
zin van Riky en Herman. Ze was ook een 
diep gelovige vrouw, die veel gebeden heeft 
en een grote liefde voor de Kerk bezat. 

Tot en met de laatste dag van haar leven 
toonde ze een grote interesse voor het 
nieuws, dichtbij en veraf, dat via de krant 
tot haar kwam. Ondanks haar doofheid 
bleef ze met alles goed op de hoogte en 
haar geheugen liet haar hierbij niet In de 
steek. Met een lachend gezicht is ze door 
het leven gegaan. 
Zij hield ook veel van de natuur en zorgde 
voor de vogels en andere dieren. 
Heel haar lange leven is ze bespaard geble· 
ven van ziekte en haar wens geen lang ziek
bed te hebben en thuis te mogen sterven is 
In vervul ling gegaan. 
We zijn dankbaar dat we haar zolang in ons 
midden hebben gehad en op haar beurt zat 
zij God danken dat ze zo·n mooi verzorgde 
oude dag heeft gehad in het gezin van Riky 
en Herman met de kinderen Monique, Ri
chard en Ilse. In een goeie harmonie Is daar 
met tante Marie geleefd. Daarom zat haar 
lege plaats gevoeld worden. ook al is er vre
de 1n hun hart, nu zij, dat mogen we in na
volging van haar geloven, voor al tijd geluk· 
kig is in Gods eeuwigheid. 
Maria. Moeder van Altijddurende B11stand. 
wees haar en onze voorspraak. 
Rust in vrede• 

Voor uw deelneming ondervonden na het 
overlijden van onze lieve tante en oma. be· 
tuigen wiJ U onze oprechte dank. 

Familie Berning 
Familie Nijmeijer 


