
Als iets liefs ons verlaat 
blijft toch de liefde. 

I 
In dankbare herinnering aan 

- Johannes Hendrikus 
Nijhof 
echtgenoot van 
Berendina Josefina Hendrika van Os 

Hij werd op 17 maart 1928 in Heerlen geboren. 
Hij stierf in het ziekenhuis "de Stadsmaten" 
te Enschede op 25 juni 1982, na gesterkt te 
zijn door het sakrament van de zieken. We 
hebben afscheid van, hem genomen tijdens 
de Uitvaart op 29 juni in de St. Pancratius
kerk te Haaksbergen en hem te ruste gelegd 
op het r.k. kerkhof. 

Precies een jaar na zijn operatie is pa ge
storven. Hij heeft zijn te vroege dood reeds 
langer voelen komen. Al sprak hij daar niet 
rechtstreeks over. 
We hebben een mooie herinnering aan hem. 
Want hij had veel aandacht en zorg voor zijn 
vier kinderen en zijn vrouw, met wie hij de 
fijne en verdrietige dingen van het leven 
deelde. 
Hij stond . klaar voor de mensen, die erom 
vroegen. Dit was al zo vanaf zijn, jeugd. Hij is 
altijd akt ief geweest voor de jeugd, de sport, 
het verenigingsleven en de vakbond. 
Zijn opvliegend karakter maakt dat hij zich 
gauw kwaad kon maken, maar dat duurde 
nooit lang. Daarnaast bezat hij veel humor, 
die hij ook tijdens zijn ernstige ziekte, waar
over hij nooit klaagde, niet verloo r. 
We zijn dankbaar dat hij met weinig pijn 
zacht is kunnen inslapen en vooral dat we 

tot op het laatst een fijn kontakt met hem 
mochten hebben, ook toen hij niet meer kon 
spreken. 
We missen hem erg, maar we zijn ook dank
baar zo'n goede man en vader te hebben 
gehad. Met pijn in het hart geven we hem 
uit handen in het vertrouwen dat God het 
goede van zijn leven zal beamen. 

Voor uw blijken van meeleven, ondervonden 
na het overlijden van mijn lieve man en onze 
zorgzame vader, betuigen wij U onze harte
lijke dank. 

fam. Nijhof 

Haaksbergen, 29 juni 1982 
Benninkstraat 11 


