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t Dierbare herinnering aan 

Harrie Nijhuis 

Op 8 juni 1941 ben j e, samen met je twee
lingbroer, geboren in Harbrinkhoek. Je groeide 
op in een hecht gezin met 4 broers en 3 zussen. 
Van huis uit was het vanzelfsprekend dat je 
naar de ambachtschool zou gaan. Je werd als 
metselaar een echte vakman en je was trots op 
je werk. 
Toen j e 20 jaar was leerde je Annie kennen. 
Naast het ouderlijk huis van Annie heb je jullie 
e igen huis gebouwd en in 1970 trouwden jullie. 
In het huwelijk werden 3 kinderen geboren, 
Renate, Marco en Roy. Voor je gezin deed je 
a lles. Naast het harde werken in de bouw had j e 
ook nog de boerderij en was je altijd bereid om 
anderen te helpen. Je hield van kaarten en fietsen 
met vrienden of familie, maar altijd samen met 
Annie. 
Toen je 46 jaar was kreeg je problemen met je 
gezondheid. Je kreeg hartritme-stoornissen en 
in de jaren daarna werd j e hart steeds zwakker. 
T ien j aar later kwam daar ook nog een 
herseninfarct bij . Maar toch bleef je zoveel 
mogelijk doen. Je hebt nooit geklaagd en met je 

nuchtere humor en je wi lskracht wist je van 
elke situatie het beste te maken. Ondanks je 
ziekte genoot je van het leven in het buurtschap 
Zuidbrook en op de boerderij. Je was gek op je 
kleinkinderen, tot op het laatst maakte je grapjes 
met ze. 
De afgelopen maanden gingje gezondheid sneller 
achteruit. Toen je weer in het ziekenhu is lag 
voelde j e aan dat het niet meer g ing. Je wilde 
daarom graag naar huis om daar tot het laatst te 
zijn. Je was blij met de vele bezoekjes en de 
verzorging door Annie. Op 4 juli as. zouden 
jul li e 40 jaar getrouwd zijn. De laatse weken 
thuis waren e rg zwaar, maar toch waren er ook 
mooie momenten. We zijn dankbaar dat jou 
verder lijden bespaard is gebleven en datje thuis, 
in onze nabijheid, van ons bent heengegaan. 

Pa, bedankt voor alles. 

Annie N ij huis-Borghu is, Renate; Mika, Luuk, 
Rens, Marco en Marlies; Maud, Dido, Roy en 
Ester; Juno 

Wij willen iedereen bedanken voor de steun en 
het medeleven in deze moeilijke periode. 
Lonneker, mei 2010. 


