


Dankbaar voor haar persoon en met een lief
de die sterker is dan haar dood, blijven wij in 
ons hart verbonden met mijn lieve vrouw, on
ze lieve ma en oma, onze 

FIEN 
(Josephina Theodora Willemina van Raay) 

echtgenote van 

geb. 24-3-1927 
te Doetinchem 

JAN NIJBOER 

overl. 26-11-1988 
te Raalte 

Haar leven van 61 jaren heeft zich geken
merkt door haar wijze van 'er zijn voor ande
ren'. Leven betekende voor Fien: 'niet je 
eigen leven veilig stellen' (Joh. 12), maar le
ven geven. Dat was voor haar de invulling van 
liefde. Die liefde kwam het sterkst tot uiting in 
haar huwelijk met Jan, wat 35 mooie huwe
lijksjaren mochten worden. Uit hun beider lief
de voor elkaar hebben José, Gerard, Anne
mieke, Mirjam, Jan en Ton het leven ontvan
gen. Dit gezin was Fiens grootste levensge
luk: tot het laatst toe volgde zij de gang van 
haar kinderen en was zij een steunpilaar bij 
zorgen en vragen. Moeilijkheden konden 
overwonnen worden en daarin was zij een 
vechtster; geen situatie zo donker of Fien zag 
wel een lichtpuntje. Ook haar schoondochters, 
schoonzoons en vooral haar acht kleinkinde
ren hadden een grote plaats in haar hart. 

Maar niet alleen in haar gezin investeerde zij 
haar leven: haar grote familiekring, haar vele 
vrienden en kennissen mochten delen in haar 
belangstelling en meeleven. Het grote aantal 
bezoekers tijdens haar ziekte was hiervan een 
bewijs, wat Fien erg dankbaar heeft ervaren: 
'Ik hoef het niet alleen te doen, zij slepen mij 
er doorheen', zei ze. 'Dan maar een paar da
gen eerder dood, maar de mensen moeten 
niet bij mij weggehouden worden.' 
Fien was erg 'mens-gericht', niet alleen haar 
eigen kring, maar ook en vooral de mens in 
nood: haar zorgen en aandacht gingen ook uit 
naar mensen in de derde wereld, met name in 
India en naar buitenlandse vrouwen uit Turkije 
in Raalte. 'Een sterke vrouw' (Spreuken 31) in 
het dienend-zijn voor anderen, hebben we ge
lezen bij haar uitvaart. Ze vond hiertoe de gro
te kracht bij Maria, haar grote voorbeeld. Mo
ge zij Fien hebben opgenomen in de hemel, 
toen haar leven op zaterdag (Mariadag) hier 
ten einde liep. 

Mede namens de naaste familie willen wij u 
allen hartelijk danken voor de warme belang
stelling en steun die wij mochten ondervinden 
voor en na het overlijden van Fien. 

Jan Nijboer 
en kinderen 


