


Ter dankbare herinnering aan 

JOHANNA MARIA WESTERHOF 

weduwe van 

Hermanus Johannes Oude Nijeweme 

Zij werd 24 april 1888 te Losser geboren . 
Ze ontving het Sacrament van de Zieken 
en is op 23 juni 1980 te Denekamp over
leden . Na de Uitvaartmis op 27 juni te 
Beun ingen is haar lichaam begraven op 
het kerkhof aldaar. 

Nu ik na zo'n reeks van jaren terugkijk op 
mijn hele leven ben ik God bijzonder 
dankbaar voor al het mooie en het goede, 
dat ik heb mogen meemaken. Ik heb er
varen, dat er leed en droefheid is, maar 
dat deze ook weer in vreugde kan ver
anderen . De mooiste dag en het begin 
van dit rijke leven viel in het jaar 1914 
toen ik samen met mijn dierbare man voor 
het altaar trouw beloofde. De herinnering 
aan die dag heeft mij heel vaak kracht 
gegeven om het leed te dragen. Ons gezin 
groeide uit tot 12 kinderen, maar drie 
kinderen moesten we al heel vroeg af
staan . Dat doet een moederhart pijn . 
Vader kreeg op latere leeftijd een onge
neeslijke kwaal. St. Paulus heeft gezegd, 
dat het lijden van deze wereld niet opweegt 
tegen het geluk, dat God ons te zien 
zal geven. Dit dringt pas tot je hart door 
als je het zelf ondervonden hebt. Ik neem 

nu afscheid van deze wereld en van 
allen die mij dierbaar waren . Ik breng dank 
aan alle buren en kennissen , die meege
leefd hebben met ons gezin; ik breng 
dank aan al mijn kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkinderen , die mij met zoveel 
liefde hebben omringd ; heel bijzonder 
breng ik dank aan Herman en Trui , bij wie 
ik meer dan 30 jaar heb gewoond en die 
mij met zo veel toewijding hebben ver
zorgd. 
H. Maria van Altijddurende Bijstand, wees 
onze voorspraak. 

Voor de vele blijken van deelneming onder

vonden bij het overlijden van onze lieve 

moeder, groot- en overgrootmoeder zeggen 

wij U hartelijk dank. 

De Familie 

Beuningen , juni 1980 


