


In liefdevolle herinnering aan 

Gerrit Nijhuis 

Gerardus Franciscus Maria 

Gerrit werd geboren in De Lutte op 11 augustus 1944. Na het ontvangen van de zie
kenzalving is hij op 19 januari 2011 te Losser overleden. 

Hij groeide op in een gezin van tien kinderen op het Haken berg en heeft hier samen met 
zijn broers en zussen een prachtige jeugd gehad. Op het Hakenberg is zijn liefde voor 
de natuur ontstaan, hier kende hij elke boom en struik. Lang kon hij bezig zijn met alles 
wat groeit en bloeit en hele avonden kon hij tevreden tegen een boom zitten om alleen 
maar te luisteren en te kijken. 

Op 3 februari 1971 trouwde Gerrit met Toos, een innig huwelijk dat helaas net geen 
veertig jaar mocht duren. Het gezamenlijk geluk aan de Steenstraat in Losser werd 
compleet door de geboortes van Alexander en Daniëlle. 

Gerrit is zijn hele leven werkzaam geweest in de metaal en was een echte vakman. Hij 
was erg handig en stond altijd voor iedereen klaar. Je kon altijd bij hem terecht en heeft 
veel aan anderen gegeven; was de ander tevreden, dan was hij het ook! 
Een grote hobby van Gerrit was zingen in het Ceaciliakoor. De repetitie op donderdag
avond was altijd een gezellig hoogtepunt van de week. Ook thuis en eigenlijk overal kon 

je hem prachtig horen zingen. Hij hield van gezelligheid en maakte graag met iedereen 
een praatje, waardoor hij regelmatig te laat thuis kwam. Mooie verhalen vertellen dat 
kon Gerrit goed, soms hoe sterker, hoe mooier! 

Zijn grootste hobby was toch wel de groentetuin, regelmatig gingen we naar 'het land' 
en werd er hard gewerkt met steeds veel resultaat. Het afgelopen jaar was, ondanks zijn 
ziekte, een heel goed oogstjaar. Hij was hier maar wat trots op! 

Afgelopen nieuwjaarsdag was Gerrit samen met zijn broers en zussen voor het laatst 
op het Hakenberg voor de traditionele borrel. Zoals gebruikelijk werd er nog even een 
kaartje gelegd. Het was een hele bijzondere, maar ook een emotionele dag. 

Ook genoot hij bijzonder van zijn kinderen en kleinkinderen. Met name de kleinkinderen 
had hij zo graag verder zien opgroeien. Dankbaar was hij naar zijn omgeving voor de 
verzorging en de hulp die hij kreeg. Wij zijn dankbaar dat wij de laatste dagen samen 
en intens hebben mogen beleven. 

Gerrit was een lieve en dankbare man. Hij vergat nooit mensen te bedanken. Nu bedan
ken wij hem voor hetgeen dat hij voor ons heeft betekent en gedaan. 

Uw medeleven en belangstelling zijn voor ons een grote steun waarvoor wij u hartelijk 
bedanken. 

Toos Nijhuis-Quinten, 
kinderen en kleinkinderen 


