
Wie je was, en wat je deed 
fn wat je wist te geven 

Zal zander einde in ans hart 
Voor altijd verder leven. 

Dankbare Herinnering aan 

Johannes Gerardus Nijhuis 
Geboren te Weerselo op 21 april 1927 

Sinds 29 april 1958 echtgenoot van Lucie Smit 

Gesterkt door het H. Sacrament der Zieken 
in vrede van Christus overleden op 

16 augustus 2014 te Losser 

Jan was een l ieve en zorgzame man, vader en opa. Hij 
stond voor iedereen klaar, tot vorig jaar nog gewerkt in 
zijn tuin, dat was zijn lust en leven. Voor zijn zoon jaren
lang gewerkt in de winkel, dit was zijn lust, er zijn duizen
den haringen door zijn handen gegleden. 

Hij was een man van principes, meegekregen van zijn 
vader. Zo moest hij al in zijn jonge jaren kranten rond
brengen in Deurningen bij de boeren, en dit op grote 
afstanden lopend. 

Toen heeft Jan zijn dienstplicht vervuld in Nederlands 
Indië. Na de oorlog heeft hij zijn vrouw Lucie leren ken
nen en in 1958 zijn ze getrouwd. Ze kregen twee kinde
ren, Annita en Tonny. 

Jan kreeg werk bij Tatterszal in Enschede. Hij werkte daar 

in de ijzergieterij, waar hij meer dan 2S jaar heeft ge
werkt. Dit eerst op de fiets en later met de bus. Daarna 
heeft hij met veel plezier bij de plantsoenendienst ge
werkt, dit was ook zijn levenslust en hobby. 

Door het huwelijk van zijn kinderen Annita met Winfried 
en Tonny met Jenny, is hij gezegend met vier kleinkinde
ren: Maikel, Peter, Tom en Elise. Zij waren gek met hun 
opa, voor wie hij altijd een zorgzame opa is geweest, tot 
aan het einde toe. 

In september 2009 kreeg hij een groot verlies te verwer
ken: Het plotselinge overlijden van Winfried. Hij is zijn 
dochter altijd tot steun gebleven. 

Jan bleef altijd voor iedereen klaarstaan, tuinen onder
houden bij familie en bekenden. Vele jaren heeft hij vrij
willigerswerk verricht bij Zorggroep Sint Maarten. 

Heel plotseling ging zij n lichamelijke en geestelijke ge
zondheid achteruit, waardoor hij in januari jl . zijn gelief
de hu is aan de lrisstraat moest verlaten en opgenomen 
werd in Verpleeghuis Oldenhove. 

Afgelopen woensdag werd hij plotseling erg ziek en za
terdag 16 augustus jl. is hij vroeg in de ochtend over
leden. 

Voor ieders belangstelling, steun en medeleven danken 
wij U hartelijk. 

Lucie Nij huis-Smit, 
Kinderen en kleinkinderen 




