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Met liefde en dankbaarheid denken wij aan 

Marietje Nijhuis - Hooge Venterink 
echtgenote van 

Frans Nijhuis 

Zij werd geboren op 20 februari 1923 te De 
Lutte. Op 19 september 2003 overleed zij in het 
V.V.T.O. te Losser. Op 23 september 2003 heb· 
ben wij haar voor het laatst in ons midden 
gehad tijdens de Uitvaartmis, waarna we haar 
lichaam ter ruste hebben gelegd op het R.K. 
kerkhof te De Lutte. 

Haar grootste kracht was haar liefde, de liefde 
voor haar man. kinderen en kleinkinderen. 
Warm en belangstellend was ze er gewoon, de 
deur stond altijd open, iedereen was welkom. 
Ze was gelukkig als ze haar dierbaren om zich 
heen had en kon intens genieten van het ver· 
bonden weten met elkaar. 

Vooral het samen zingen met kinderen en klein· 
kinderen en pa met z'n accordeon vond ze fijn . 
Haar gevoel voor humor en haar blijde lach zul· 
len we missen, maar vol dankbaarheid kijken 
we terug naar die tijd. 
Haar overkwam het langzaam maar zeker. Niet 
meer weten wat je doet of wat je zegt, niet meer 
in je opnemen wat de ander tegen je vertelt. 
Moeten verhuizen, omdat het thuis niet langer 
gaat, zelf die beslissing niet meer kunnen nemen 
omdat je het niet meer beseft. 
Wij raakten haar al kwijt, toen die onzekere ver· 
warring bezit nam van haar geest. 
Wij verloren haar lang voor het einde. de rouw 
was er al voor het afscheid kwam. 
Nu brengen wij haar naar de plaats om te rus· 
ten en wij rouwen wel maar treuren niet. 
Wij blijven aan haar denken zoals zij was toen 
zij nog kon denken. 

Al uw medeleven en belangstelling heeft ons 
ontzettend goed gedaan. Bedankt. 

En in het bijzonder danken wij ook de mede· 
werkers van verpleeghuis V.V.T.O. afd. E te 
Losser. 

Frans Nijhuis 
Kinderen en kleinkinderen 

September 2003 


