
t Een fijne en dankbare 
herinnering aan 

Josephus Gerardus 
Albertus Nijhuis 

sinds 17 april 1973 weduwnaar 
van Maria Aleida 

Lammerink 

Geboren 28 september 1913. 
Overleden 20 augustus 1992. 

Wij hebben hem op 24 augustus 1992 na een 
uitvaartdienst in de H.H. Simon en Judaskerk te 
Reutum, te ruste gelegd op het R.K. kerkhof 
aldaar. 

Een tevreden vader is van ons heengegaan . Een 
man die tevreden was met hetgeen hem gegeven 
was. Berustend in de situatie waarin hij terecht 
kwam . Toch was zijn leven niet altijd zorgeloos. 
Al voor zijn eigen huwelijk verloor hij zijn beide 
ouders en kreeg al vroeg de eerste verantwoor
delijkheid voor het gezin dat alleen uit jongens 
bestond. 
Ru im 25 jaar was hij gelukkig getrouwd en uit dat 
huwelijk werden 5 kinderen geboren . 
Toen hij 3 jaar na de dood van moeder ook nog 
zijn oudste zoon Henny verloor, was voor hem 
" de glans van het leven" eraf. Daarna werd hij 
zelf ook nog eens getroffen door een hartinfarct, 
een hersenbloeding en een beroerte . 

Dat alles vergde veel van zijn krachten, maar 
steeds probeerde hij alles alleen te verwerken. 
Slechts weinigen hebben bij hem het intense 
levensverdriet gezien . Hij was en bleef de optimis
tische vader, de zorgzame opa, de diep gelovige 
katholiek. 
Geboren, getogen en gestorven in Haarle, voor 
hem hèt mooiste plekje op aarde. 
Intens betrokken bij lief en leed van kinderen, 
kleinkinderen, familie en noaberschap. Een man 
van "niet klagen, niet vragen, maar dragen". 
Een vader die na de werkzaamheden buitens
huis, intens kon genieten van krant en t.v., wat 
was hij sterk geïnteresseerd in politiek. Hij wist er 
echt het fijne van . 
Op 20 augustus 1992 heeft de Heer van de 
Schepping hem plotseling teruggeroepen . Ons. 
zijn kinderen, niet reddeloos achterlatend. Hij 
heeft ons begeleid, bemoedigd, de weg gewezen 
naar een zelfstandige, gelukkige levensinvulling . 

Bedankt pa . 
We hebben in jou een echte vader en opa gehad. 

Voor uw medeleven op welke wijze dan ook na 
het plotselinge overlijden van onze vader en opa 
zeggen wij U onze harteli jke dank. 

Kinderen en kleinkinderen 

Haarle, augustus 1992 
F.J . Groothuisweg 11 


