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in ons gebed en onze herinnering 

gedenken wij dankbaar 

Agnes Johanna Oude Nijeweme-Wolkotte 
echrgenore van 

Johannes Gerardus Oude Nijeweme 
* 28 februari 1936 t 29 december 1989 

• Altijd zullen we je tegenkomen. 
We zeggen veel re vlug: het is voorbij. 
Er is toch alleen je lichaam weggenomen. 
Niet wie je was. en ook niet wat je zei." 

Agnes, veel te vroeg van ons weggenomen, 
had nog ioveel plannen, wilde nog zoveel 
doen. 
Waarom moest ze sterven? Wilde God haar 
zo graag bij Zich hebben? Wij zullen haar 
heel erg missen. vooral omdat ze de spil 
van ons gezin was. 
Het huis, altiid schoon, nergens een stofje, 
dat was haar werk. En niemand anders 
mocht het doen. want dan zou het niet 
goed gebeuren; alleen in de laatste maan
den. toen haar krachten minder werden. 
stond ze het toe. 

En ook de winkel was waar ze voor leef
de en vooral in de laatste maanden gaf 
de winkel haar rust. Ze had dan afleiding. 
zodar ze nier aan haar verschrikkelijke ziek 
te hoefde re denken. 
Maar bovenalles kwam bij haar her gezin 
zelf. haar man Jan en de kinderen. Altijd 
stond ze voor hen klaar en was altijd vol 
belangstelling voor war ze te vertellen had
den. 
Toen bekend werd dat Agnes een kwaad
aardige ziekte had. heeft ze dat nooit kun
nen aanvaarden . 
Er waren maar weinig mensen waarmee 
ze daarover kon en wilde praten. 
Toch weet niemand hoe erg ze heeft ge
leden en tot het laarsre toe heeft ze ge
vochten om bij haar gezin te kunnen blij
ven. 
Toe het moment dat ze stierf. in het bijzijn 
van haar gezin. was ze een voorbeeld voor 
haar man en kinderen. 

Voor uw deelneming ondervonden tijdens 
de ziekte en na het overliJden van onze 
lieve echtgenote en moeder betuigen wij 
U onze oprechte dank. 

Jan Oude Nijeweme 
en kinderen 
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