
Dankbaar gedenken we 

MARTHA MARIA VORSTHOVE 

weduwe van Gerhardus Hendrik Nijland. 

Ze werd geboren te Greven (D) 
op 9 mei 1914. 

Ze overleed, gesterkt door de sacramenten 
der zieken, op 23 december 1989 in 

Ziekenzorg. 
We deden haar uitgeleide na de uitvaartmis 
in de St. Jozefkerk op 29 december d.a.v. 

Daarna volgde de crematieplechtigheid. 

Moeder werd in een nogal groot gezin gebo
ren, hetgeen heel haar latere leven tekende: 
er zijn voor anderen. 
Samen met vader heeft ze zich inderdaad 
helemaal ingezet voor ons gezin rnet zeven 
kinderen. Ze durfde eisen te stellen en was 
erg nauwkeurig. Toch hebben we de beste 
herinneringen aan onze jeugd en aan onze 
tijd als jongeren. 
Moeder heeft het niet gemakkelijk gehad. 
Haar leven lang had ze met ziekte te kam
pen, de oorlogsjaren brachten spanning en 
verdriet, en vanaf 1959 weer in Nederland 

wonend in de Gronausestraat in Enschede, 
bleef er !Och altijd een vleug heimwee naar 
Duitsland waar ze geboren was. 
Op 27 januari 1985 kwam daar nog bij het 
plotselinge verlies van vader, nadat nog maar 
een paar dagen daarvoor het gouden huwe
lijksfeest was gevierd. 
Maar genieten kon ze ook: van vakanties, 
van familiebezoek, dagtochtjes, kaarten en 
TV-kijken. En de kon takten in het huis aan 
de Parallelweg deden haar goed. Ze had nog 
plannen voor de toekomst. 
Maar, opgenomen in Ziekenzorg, wist ze een 
dag voor haar overlijden: Ik kom niet meer 
thuis. Ze stierf, daags voor Kerstmis, 75 jaar 
oud. We mogen erop vertrouwen, dat ze is 
opgenomen in het grote Vaderhuis, waar 
Christus een andere woning voor haar en 
voor vader heeft klaargemaakt (Jh. 14, 3). 

ONZE VADER WEES GEGROET 

We danken allen hartelijk, die ons na het 
overlijden en de uitvaart van onze lieve moe
der en oma. hun blijken van deelneming 
hebben gegeven. 

Haar kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkinderen. 


