
"Ter dankbare herinnering aan 

BERENDINA VRIJKOTTE 
echtgenote van 

GER HAR DUS H. D, NIJHUIS. 
Zij werd geboren op 2 7 december 1915 in 
De Lutte (Gem. Losser) en is gestorven 
te Oldenzaal op 12 juli 1983, gesterkt door 
de ziekenzalving. Op 15 juli d.o.v. hebben 
we haar uitgeleide gedaan tijdens de uit
vaart in de Emmauskerk in de Thij, waar
na de crematie plaats vond te Usselo . 

Een lieve vrouw, zorgzame moeder en oma 
is van ons heengegaan . Vooral tijdens het 
laatste jaar heeft zij op een voorbeeldige 
wij ze een ongeneeslijke ziekte doorstaan . 
Op het einde was ze volledig verzoend 
met haar naderende dood . Ze was er hele
maal klaar voor, dat God haar bij zich riep . 
Zoals ze leefde is ze ook gestorven, vol
ledig vertrouwend op de Heer. 
Ze was een vrouw met veel energie en door
zettingsvermogen. Opgewekt en levenslus 
tig kon ze zijn en op z'n tijd humoristisch 
en relativerend . Gezellig en drukpratend 
ging haar belangstelling tot in bijzonder 
heden. Het was een lust voor haar om 
onder de mensen te zijn. 
Ze was een tevreden mens, blij met alles 
wat het leven haar bood . Ook tijdens haar 

ziekte trok zij zich eerder op aan anderen 
die het moeilijk hadden dan dat ze klaag
de over zichzelf. 
Thuis schiep zij een gezel lige sfeer voor 
haar man en de kinderen. Ze ging graag 
uit en was zeer gesteld op haar kleinkin
deren. Dat was haar niet gauw teveel , 
gastvrij en royaal als ze was. 
Dankbaar zijn we dat we thuis allemaal 
samen afscheid van haar konden nemen, na 
dat ze was voorzien van de ziekenzalving. 
Heer God, wij danken U voor alles wat 
ze heeft betekend voor on s. Wij danken 
U voor deze vrouw die zo nabi j en dier
baar was. Geef haar uw heerlijkheid, uw 
toekomst en uw trouw. Beantwoord haar 
geloof, hoop en liefd e die ze in haar leven 
heeft getoond. Geef troost en kracht aan 
ons en doe ons allen eenmaal thuis ko 
men bij U. Amen. 

Dankbetuiging: 
Voor uw hartelijkheid en medeleven, be
toond tijdens de ziekte en na het overlij· 
den betuigen wij U onze oprechte dank. 

G. Nijhuis 
kinderen en kleinkinderen 


