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We houden hem in dankbare 

herinnering 

HERMAN KATTIER 

echtgenoot van 

GRADA GEZIENA OUDE NIJHUIS 

Hij werd in Lonneker geboren op 28 maart 1902. 
In zijn ziekteperiode ontving hij tweemaal het 
Sacrament van de Ziekenzalving om op 19 april 
1988 zijn leven weer aan God terug te geven, in 
zijn huis te Oldenzaal. Na de Uitvaartmis in de 
Mariakerk hebben we zijn lichaam aan de aarde 
toevertrouwd op de begraafp laats te Oldenzaal 
op 22 april 1988. 

Vanaf zijn derde jaar heeft hij gewoond in 
Berghuizen, waar hij zich voelde a ls een vis in het 
water. Op 6 juni 1931 trouwde hij met Grada 
Oude Nijhuis; samen hebben ze zich met veel 
zorg ingezet voor hun grote gezin van 10 kin
deren, 6 meisjes en 4 jongens. Hij was Qeen 
strenge vader; wat hij belangrijk vond , kon htj wel 
QOed naa r voren brengen. Hij heeft moeilijke 
lijden gekend, zijn werk was nogal eens wis
selend, maar de meesten zullen zich hem blijven 
herinneren als een trouwe melkrijder en werker 
samen met zijn vrouw op de boerderij . 

Hij was graag onder de mensen; b ijzonder ge
hec ht ook aan zijn klein- en achterkleinkinderen. 
wat in zijn ziekteperiode nog duidelijker naar 
voren kwam. Hij kon mooi vertellen, was vaak 
humoristisch en a ltijd in een goed humeur, want 
bij alles wat hem overkwam, b leef hij optimist. De 
mooie spreuk, die bij hem in de keuken te vinden 
is: 'Er zijn dingen d ie een mens op zijn klompen 
aanvoelt', is op hem bijzond er van toepassing. 
Hij was een man van een d iep geloof, dat hij 
graag beleefde in zijn gezin, maar ook in het 
grote gezin van de parochie. a ls trouwe 
kerkbezoeker. 
15 Maanden heeft zijn ziekteperiode geduurd, 
vaak heel spannend voor zijn omgeving . Hij 
wilde graag thuisblijven en was dankbaar voor 
de goede zorgen, d ie aan hem gegeven wer
den, door heel zijn fam!l ie , vooral door zijn vrouw. 
door Annie en Herman. Door de H. Communie 
thuis beleefde hij zijn band met de verrezen Heer, 
d ie hem nu geroepen heeft tot het nieuwe 
leven, tot blijvend geluk. 

Moge hij rusten in Gods vrede. 

Voor de vele blijken van belangstelling, onder
vonden na het overlijden van mijn lieve man. 
onze zorgzame vader en opa, zeggen wij u onze 
harte lijke dank. 

G .G. Kattier-Oude Nijhuis 
kinderen, klein- en 

achterkleinkinderen 


