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Dankbaar gedenken wij 

Gerhardus Johannes Jozef Nijhuis 

'Amelinks Gerhard' 

* Lonneker, 
26 september 1934 

t Eeserveen, 
14 januari 2014 

Gerhard is geboren aan de Lindermatenweg en 
groeide op in een gezin met vier kinderen waarvan 
hij de oudste was. Gerhard was altijd buiten te 
vinden samen met de buurkinderen. De kindertijd 
was onbezorgd. Het vroege overlijden van zijn 
moeder bracht hierin verandering. In en rond het huis 
werkte hij vanaf die tijd zoveel mogelijk mee. 

In 1965 trouwde hij met Tiny Kal ter. Twee dochters, 
Karin en Diane, werden aan hun liefde en zorg 
toevertrouwd. Gerhard was met hart en ziel 
verbonden met de boerderij , het vee, het land, de 
natuur. Het leven en werken in het vrije veld was 
hem alles. Hij vertrouwde op de voorspraak van de 
heilige Gerardus Majella. Samen met Tiny ging hij 
naar de processie in Overdinkel . Later werd hij ook 
nog eens een lieve en trotse opa van Niek , Leon, 
Laurel en Fleur. 

Zijn levenswerk, de boerderij , verplaatste zich in 
2002 van Lonneker naar Eeserveen in Drenthe. Voor 
hem was toen de ti_jd gekomen om het rustiger aan te 

gaan doen. Voor een deel was dit noodgedwongen 
vanwege zijn gezondheid. Gerhard klaagde echter 
niet. Hij genoot van de kleine dingen die het leven 
aangenaam maken. De natuur en de tuin gaven hem 
vreugde. De laatste periode was voor hem verre van 
eenvoudig. Het kerstfeest werd gevierd alsook Oud 
en Nieuw. Toen volgde opnieuw een ziekenhuis
opname, de zoveelste. Voor Gerhard hoefde het 
allemaal niet meer. Het liefst ging hij zo snel 
mogelijk weer naar huis. Zijn wens ging in 
vervulling. Ook de wens om thuis te mogen sterven 
in zijn vertrouwde omgeving, in de nabijheid van 
Tiny en de kinderen. Zijn leven onder ons is tot 
voltooiing gekomen. 

Met pijn in ons hart geven wij hem, die ons zo 
dierbaar is, uit handen in het vertrouwen dat hij in 
goede handen is bij God. Wij zijn hem blijvend 
dankbaar. 

Arnelinks Gerhard heeft mogen zaaien en oogsten. 

Zaterdag 18 januari heeft de afscheidsviering in 
het crematorium 'De Meerdijk' in Emmen 
plaatsgevonden. 

Voor uw medeleven en warme belangstelling 
tijdens de ziekteperiode van Gerhard, alsook na 

zijn overlijden, zijn wij u allen dankbaar. 
Het heeft Gerhard en ons allen goed gedaan. 

Tiny Nijhuis-Kalter 

Kinderen en kleinkinderen 


