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Ter herinnering aan 

Wim Nijhuis 
echtgenoot van 

Geertje Sligman 

Geboren te Losser op 4 december 1919 en 
overleden te Enschede op 24 maart 2011. 
Na de Uitvaartplechtigheid in de St. Nicolaaskerk 
te Denekamp op 29 maart 2011 hebben we hem 
begraven op het R.K. kerkhof aldaar. 

Op hoge leeftijd, maar voor ons toch nog heel 
onverwacht, hebben we afscheid moeten nemen 
van mijn man, onze papa en (over)grootvader. 
Hij was een rechtvaardig en sociaal betrokken 
mens, die de jaren door middenin de Denekampse 
gemeenschap stond. Vanuit zijn liefde voor de 
natuur was hij zeer betrokken o.a. bij de Stichting 
Heemkunde. Op grond van zijn verdiensten voor 
flora en fauna ontving hij in 2000 de erepenning en 
gemeentemedaille van de gemeente Denekamp 
en werd hij in 2003 benoemd tot erelid van de 
Stichting Heemkunde. 

Zijn grote bevlogenheid voor dier en plant 
droeg hij niet alleen over op zijn kinderen en 
kleinkinderen, maar ook op talloze andere 
belangstellenden, via vele lezingen en 
diapresentaties in Twente. Hij ervoer het als een 
groot voorrecht om op 't Singraven te kunnen 
wonen, waar hij dagelijks te vinden was in zijn 
geliefde natuur en met passie zijn bijen en 
moestuin kon houden. 
In zijn arbeidzame leven was hij wachtmeester 
bij de politie. Zijn gevoel voor rechtvaardigheid 
en compassie maakten hem tot een politieman 
die veel gezag genoot bij de 'burgers'. 
Na zijn pensionering heeft hij nog meer dan 
dertig jaar kunnen genieten van zijn gezin: hij 
genoot het meest als hij al zijn kinderen, hun 
partners en zijn kleinkinderen om zich heen had. 
Groot was zijn trots toen in die grote familie ook 
nog drie achterkleinkinderen werden geboren. 
B_ovenal gold zijn grote liefde Geertje, met wie hij 
v11fenzeslig jaar zijn leven deelde. Altijd trokken 
ze samen op en de zorg voor elkaar bleef er tot 
het allerlaatste moment. 

Wij danken u voor uw getoonde belangstelling 
en medeleven. 

Geertje Nijhuis - Sligman 
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen 


