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Ter herinnering aan 

Geertje Nijhuis - Sligman 
weduwe van 

Wim Nijhuis 

Geboren te Losser op 20 augustus 1925 en 
overleden te Enschede op 26 juni 2012. Na de 
Uitvaartplechtigheid in de Sint Nicolaaskerk te 
Denekamp op 30 juni 2012 hebben we haar te 
rusten gelegd op het R.K. kerkhof aldaar. 

Op hoge leeftijd maar voor ons toch nog heel 
onverwacht hebben we afscheid moeten nemen 
van onze moeder, schoonmoeder, oma en 
overgrootmoeder. 
Ondanks haar grote bescheidenheid had ze een 
belangrijke rol binnen het gezin. 
Als geen ander zorgde ze voor warmte en 
gezelligheid. iedereen was welkom, ze had alle 
tijd en een luisterend oor voor iedereen. 
Als je kwam, was het nooit lang genoeg, ze 
wilde het liefst iedereen zoveel mogelijk om haar 

heen. Ze was een moeder met bezige handen, 
altijd in de weer voor een ander. 
Toen de kinderen het huis uit waren, heeft ze 
zich vol overgave gestort op het verzorgen van 
rondleidingen op het kasteel Singraven. 
Ook de tuin was 's zomers één pracht van 
bloemen, waar ze samen met pa menig uurtje 
aan energie heeft ingestoken. Dit waren de 
dingen waar ze ontzettend van kon genieten. 
Ook de logeerpartijen van haar kleinkinderen 
waren voor haar een feest. Bij oma kreeg je alles 
wat je graag wilde hebben; ijs, snoep, chips, het 
kon niet op. 
Na het overlijden van papa heeft ze nog een 
poos, op een voor haar vertrouwde plek, bij 
Wim en Marita gewoond. Hier werd ze liefdevol 
verzorgd . 
Verdrietig genoeg hebben we op het laatst de 
zorg voor mama uit handen moeten geven. De 
laatste maanden van haar leven heeft ze door 
gebracht in het verpleeghuis Oldenhove te 
Losser. 

Mama, oma bedankt voor alles. 
Je laat een grote leegte achter. 

Wij danken u voor uw getoonde belangstelling 
en medeleven. 

Kinderen 
Klein- en achterkleinkinderen 


