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In dankbare herinnering aan 

Johannes Gerhardus Nieuwhuis 

Johan werd op 14 augustus 1931 geboren aan 
de Mensmanweg te Beuningen. 
Hij was de oudste in een gezin van 9 kinderen . 
Door de oorlog en het verlies van enkele broers 
heeft Johan het leven op jonge leeftijd leren 
kennen . 

Na de jaren op de jongensschool ging hij naar 
de "boerenschool" waar hij al jong het leren 
moest combineren met zijn werk in De Lutte. 
Na enkele jaren ging hij weer terug naar huis 
om hier de zorg voor zijn ouders en de boerderij 
op zich te nemen. 
Johan ging met veel plezier enkele dagen in de 
week werken bij Schellings. 
Na het overlijden van zijn vader in 1967 bleef hij 
achter met zijn moeder. 
Tijdens de opname van zijn moeder in 1996, in 
het ziekenhuis en later verpleeghuis, gaf hij aan 
dat hij zo niet alleen verder kon. 

Dit bracht voor hem in korte tijd, door het over
lijden van zijn moeder in 1997 en het gaan 
samenwonen met het gezin van zijn jongste 
broer, grote veranderingen. 

Een eindje fietsen , de kippen en de groentetuin 
gaven hem veel voldoeriing. Voor iedereen 
stond hij altijd klaar met de woorden : "aj me zeil 
wak ik doan mot." 

Voor hem kwam ook de tijd dat het lichaam het 
moeilijk kreeg . Diverse opnames en operaties 
in het ziekenhuis tekenden zijn pad. 
Bij de laatste opname op 23 februari dacht 
iedereen: "hij is er zo weer." Maar al snel bleek 
dat dit niet zo was. 
Dat zijn ziekte zo snel en op het laatst zo zwaar 
werd, had niemand, ook Johan niet, verwacht. 
Op 6 maart 2004 ontving hij het H. Sacrament 
der Zieken. 
Waarna Johan op 7 maart 2004 in het zieken
huis te Enschede is overleden. 

Voor de belangstelling tijdens zijn ziekte en 
medeleven na het overlijden van Johan willen 
wij u bedanken. 

Famil ie Nieuwhuis 
Beuningen, maart 2004 


