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In liefdevolle herinnering aan 

Johanna Grada Elisabeth Nijhuis-Wigge 
Annie 

Echtgenote van 
Hendrikus Adelb~rtus Antonius Nijhuis 

Annie werd geboren in Losser op 5 november 1929. 
Onverwacht is ze overleden op 19 januari 2003. 
Wij hebben haar op 23 januari, na de uitvaart in de 
H. Maria-Geboortekerk te Losser, te ruste gelegd op 
het R.K. kerkhof aldaar. 

Geboren aan "De Stroat", liefdevol opgegroeid, 
getrouwd. \ ier kinderen gekregen en grootgebracht, 
oud geworden. van hiemit naar haar laatste rustplaats 
gebracht, ja dit was "Miene Hoestee" 
·Oost West. Thuis Best' is haar lijfspreuk die aan de 
muur hangt. Ze wilde niet alleen dat dit voor haar gold. 
maar ook dat anderen zich hier thuis zouden voelen. 
Zonder broers en zussen opgegroeid. wat zij toch als 
een gemis heeft ervaren, zocht ze de gezelligheid bij 
ne\ en, nichren en de buurt. Al deze mensen hebben een 
\\arme plaats gekregen in haar hart. Er was echter 
altijd ruimte voor nieuwe mensen om dezelfde warmte 
te ontvangen. Haar deur stond altijd open: "Komt d'r 
in, en drinkt ·n kop koffie". 

Interesse in alles en iedereen om baar heen. Zorgen en 
zorgzaamheid waren hierbij sleutelwoorden. Van zorg 
voor haar ouders over naar de kinderen en kleinkinde
ren, en vooral naar hen die extra aandacht nodig had
den. Veel werk is door haar verzet voor anderen, veel 
voldoening en liefde beeft zij daaruit geput. Vaak werd 
dit niet uitgesproken, maar ook de ontvangers van deze 
liefde waardeerden dit zeer. Dit beeld van haar is voor 
ons altijd hetzelfde gebleven, ook op oudere leeftijd 
\I ilde moeder nog steeds zorgen voor haar dierbaren. 
Annie vond voor haauelf rust en ontspanning in 
diverse creatieve activiteiten. Met haar vele aquarellen 
laat zij een tastbare herinnering achter voor ons allen. 
De voorzijde van dit bidprentje is daarvan een goed 
voorbeeld. Een herinnering die wij op deze manier met 
u willen delen. 
Mama laat een leegte achter. maar samen met familie, 
neven. nichten, vrienden en de buurt moeten wij haar 
levenshouding in ere houden. Samen zorgen voor 
elkaar. 

\Vij, Papa, kinderen en kleinkinderen stellen U\I 

,wrgen voor ons zeer op prijs. Op deze\\ ijze willen \I ij 
u dan ook danken en hopen ook in de toekomst samen 
met u Ma te gedenken onder het genot van een kopje 
koffie. 

Januari 2003 
Hennie Nijhuis 

kinderen en kleinkinderen 




