


Dit prentje is een blijvende 
gedachten is aan 

Toon Nijhuis 

Weduwnaar van lies Beuvink 

Hij werd geboren in Noord-Berghuizen, gemeente 

losser, op 22 mei 1917. Heel bewust ontving hij 

Het Sacrament van de Ziekenzalving, waarna hij 

thuis in Oldenzaal overleed op 3 december 2013. 

Velen waren aanwezig bij de Uitvaartviering 

in de Mariakerk en vergezelden hem naar de 
begraafplaats in Oldenzaal op 7 december. 

Pa is opgegroeid in een groot gezin waarin hij al 

vroeg leerde om voor zichzelf op te komen en te 
zorgen. Op jonge leeftijd is hij bij textielfabrikant 

Gelderman gaan werken. Hij werkte daar in 3 

ploegen en daarnaast runde hij samen met ma 
een klein boerderijtje. Ook hadden ze samen 

de zorg voor ma's ouders en zus. In zijn jonge 

jaren mocht hij graag voetballen, schaatsen en 
klootschieten . Zijn conditie heeft hij tot het laatst 

toe op peil weten te houden door elke dag zijn 

rondjes te fietsen of te lopen. Trots was hij op 
zijn kinderen en kleinkinderen en een geweldige 

overopa voor zijn achterkleinkinderen . Vele 
dingen kon hij van genieten . De feestdagen 

samen met kinderen en aanhang was echt een 

feest. Met lekker eten kon je hem altijd een 

plezier doen. Ook verdriet heeft hij gekend. 

Eerst het overlijden van hun dochter Ansje, het 

overlijden van lies zijn vrouw en daarna van 

Herman heeft hem diep geraakt. Toch heeft hij 

de kracht gehad om zijn leven weer op te pakken 
en er iets moois van gemaakt. We hebben van 

hem genoten en zijn trots op wie hij was. De 

laatste weken werd het snel minder met zijn 
mobiliteit. Hij zei ik kan niet meer laat mij maar 

gaan. Wij hebben hem mogen begeleiden in 

zijn laatste dagen en hebben dit met veel liefde 
gedaan. 

Je was voor ons een lieve Pa, Opa en Overopa. 
We gaan je vreselijk missen. 

Uw medeleven tijdens zijn ziekteperiode en na 

zijn overlijden heeft ons goed gedaan. Hartelijke 
dank. 

Kinderen, Klein- en achterkleinkinderen 


