
Dank, goede vrienden, voor al het mooie 
dat wij samen· beleefd hebben. 



Ter dankbare herinnering aan 

Gerhardus Johannes Jozef Nijhuis 

echtgenoot van 
Geertruida Gezina Bloemen 

Hij is op 6 maart 1903 in De Lutte geboren. 
Op 17 juli 1991 ontving hij het Sacrament der 

Ziekenzalving en is overleden op 23 juli 1991 in 
het verpleeghuis "Oldenhove" te Losser. 

Na een Eucharistieviering op 26 juli 1991 werd hij 
begraven op het r.k. kerkhof te Rossum. 

Mijn man en onze vader was een sterke man, hij 
heeft de gezegende leeftijd van 88 jaar mogen 
bereiken. Allen die hem gekend hebben herinneren 
zich hem als een grote, krachtige man met een 
scherpe geest. Zijn energie stak hij tot 67-jarige 
leeftijd in zijn landbouwbedrijf op het Hakenberg. 
Hij hield van de natuur en tuinieren was een van 
zijn grootste hobby's. 
Hij was een man die gezelligheid in huiselijke kring 
bijzonder op prijs stelde. Pa kon ontzettend genieten 
van verjaardagen waarbij altijd een kaartje werd 
gelegd. Ook de 50-jarige huwelijksviering in 1987 
was voor beide een gelukkig moment in hun leven. 
Ondanks de vele mooie jaren heeft ook hij, samen 
met moeder tegenslagen en verdriet moeten 
verwerken. 
De laatste jaren liet zijn gezondheid hem in de 
steek. Zijn krachten namen sterk af, maar hij bleef 

volhouden en zocht vaak steun in de vorm van 
overweging en gebed. Het deed hem pijn dat hij 
niet meer in staat was de ontwikkelingen in de 
maatschappij en met name op het politieke vlak op 
de voet te volgen. Krant lezen, televisie kijken en 
actief deelnemen aan gesprekken in familie- en 
kennissenkring ging niet meer. Hij was te moe. 
Ondanks alle zorg en aandacht van moeder en 
kinderen en goede ·verzorging door de wijk
verpleegsters, was het moeilijk voor hem, maar ook 
voor zijn vrouw en kinderen, om opgenomen te 
moeten worden in het verpleeghuis "Oldenhove". 
Hij werd ook hier liefdevol opgevangen en verpleegd 
en inwendig hoopte hij op verbetering van zijn 
wankele gezondheid. 
Helaas mocht dat niet zo zijn. Plotseling ging zijn 
lichamelijke toestand snel achteruit en was zijn 
heengaan nog slechts een kwestie van tijd. 
Zijn sterven mag voor hem en voor allen die hem 
met liefde hebben omringd als een verlossing 
worden ervaren, al zullen wij Pa altijd blijven missen. 
Wij zijn dankbaar voor zijn leven temidden van ons. 
Moge hij zich thuisvoelen en rust vinden bij God in 
de hemel. Hij ruste in vrede. · 

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven 
tijdens ziekte en overlijden van mijn lieve man en 
onze zorgzame vader en opa, onze oprechte dank. 

G.G. Nijhuis-Bloemen 
Kinderen en kleinkinderen 


