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Met grote dankbaarheid denken wij terug aan 

GERARDUS JOHANNES NIJHUIS 

weduwnaar van 

JOHANNA MAR IA TIJHUIS 

Hij werd te Losser geboren op 4 december 
1908 en is na tijdig voorzien te zijn van het 
sacrament der zieken te Denekamp overleden 
op 16 juli 1982. Van uit de Maria-kerk heb
ben we hem begraven op het kerkhof te 
Oldenzaal. 

Nadat bijna 3 jaar geleden zijn lieve vrouw zo 
triest verongelukt was, is Gerard Nijhuis van 
ons heengegaan. Veel heeft hij er onder gele
den, dat zij zo plotseling stierf. 
Hij was een man met een eenvoudig en diep 
geloof, dat hij op zijn eigen manier aan zijn 
kinderen heeft doorgegeven. Met zijn vrouw, 
met wie hij ruim 40 jaar lief en leed heeft 
gedeeld, heeft hij hard gewerkt voor zijn 
kinderen. Ook voor zijn klein-kinderen had hij 
een grote liefde en belangstelling. Hulpvaardig 
als hij was, kon iedereen op hem een beroep 
doen, ook de Kerk. 

Gerust kunnen we zeggen, dat hij, zoals de 
Psalmist dit uitdrukt, een grote ijver had 
voor Gods hu is. 
Voor zijn parochie-kerk, die hem zo lief was, 
maar ook voor verschillende andere kerken 
in de omgeving, heeft hij het tabernakel 
gemaakt. Nàast zijn werk als metaalbewerker, 
was zijn boerderijtje op de E lsmös hem alles. 
Daar leefde hij in Gods vri je natuur; daar 
genoot hij van het land, van de bloemen en 
van de dieren, daar was hij met zijn gezin 
gelukkig. 
Jammer was het, dat hij de laatste tijd geeste
lijk en lichamelijk erg achteruit ging. Eerst 
werd hij in het ziekenhuis te Oldenzaal opge
nomen en later in het Verpleeghuis te 
Denekamp, waar hij buitengewoon goed 
verzorgd werd. 

Moge Maria, de patrones van zijn parochie, 
tot wie hij in zijn leven zoveel gebeden heeft. 
hem begeleid hebben tot Jezus, haar Zoon. 

Voor de vele blijken van belangstelling tijdens 
de uitvaart en begrafenis van onze lieve vader 
en opa betuigen wij U onze oprechte dank. 

Kinderen, 
Kleinkinderen. 


