


Wil in dankbaarheid gedenken 

JOHANNA MARIA WELMAN 

Geboren te Lonneker op 30 augustus 1918. 
Sinds 14 september 1949 echtgenote van 

Hermanus Theodorus Nijhuis. 
Gesterkt door het H. Sacrament der Zieken, 

en met het gezin biddend om haar heen, 
is zij in alle vrede opgegaan naar Gods 

heerlijkheid op 1 juli 1994. 
Na de uitvaartmis in de parochiekerk hebben 
we op 7 juli haar lichaam te ruste gelegd op 

het R.K. kerkhof te Glanerbrug. 

Wat een voorrecht, dat we mogen zeggen: 
.. Ma was een schat van een mens." 
Bijna 45 jaar gelukkig met pa, wonend in hun 
boerderijtje van "Nijhuis op de bult" , was zij de 
spil van het gezin; heel zorgzaam, hard werkend, 
altijd bescheiden en zichzelf wegcijferend, wist 
zij zonder veel woorden sfeer te scheppen in 
huis. 
Daar stond zij haar schoonouders bij tot hun 
dood. 
Ook waren de kinderen van de buurt altijd wel
kom. 
Daar" op de bult" bleef de familie Nijhuis telkens 
samenkomen; ook later met schoonzoon, 
schoondochters en kleinkinderen. 

Ze had een sterke band met haar enige dochter, 
maar evenzeer genoot zij ook stil van haar 
zoons, schoondochters an schoonzoon en van 
al haar kleinkinderen. Zeker als ze er allemaal 
waren op zondagen en andere feestdagen om 
te genieten van oma's gerechten. 
Op latere leeftijd heeft zij met pa nog veel 
vreugde beleefd aan vakantiereisjes, zoals die 
naar Rome en Lourdes. En aan de jaarlijkse 
bedevaarten naar Kevelaer. 
Als diep godsdienstige vrouw had zij een grote 
voorliefde voor Maria. Aan die Moeder-bij-uitstek 
heeft zij zich aldoor gespiegeld door haar totale 
dienstbaarheid en haar geloof. 
Toen haar gezondheid sterk achteruit ging, ves
tigde zij zich met pa in 't Ariënstehuis. 
Jammer, dat zij er zo kort van mocht genieten. 
Maar mét St. Paulus kon zij zeggen : ., Ik heb de 
goede strijd gestreden, het geloof bewaard: nu 
wacht mij de kroon der gerechtigheid." 
Vader in de hemel wij kunnen U alleen maar 
danken voor deze unieke vrouw, voor onze lieve 
moeder en oma 
Maria, Gij die ook háár Moeder zijt: leidt haar 
nu binnen in de eeuwige vreugde van Uw Zoon. 

Uit dankbaarheid voor uw meeleven en ter 
gedachtenis aan haar. 

H.Th. Nijhuis 
Kinderen en kleinkinderen. 




