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In ons gebed en in onze herinnering blijven 

we dankbaar gedenken 

Hermanus Hendrikus Niehof 
echtgenoot van 

JOHANNA MARIA RUEL 
eerder echtgenoot van 

GEERTRUIDA MARIA GERWERS. 

Hij werd geboren op 4 juni 1919 te Dene
kamp. Na het ontvangen van het H. Sacra
ment der Zieken overleed hij in het r.k. 
ziekenhuis te Enschede op 29 juni 1987. Op 
3 juli d.a.v. hebben we zijn lichaam aan de 
aarde toevertrouwd op het r.k. kerkhof te 
Noord · Deurningen. 

Wij nemen afscheid van een man en een 
vader waarvoor niet alleen wij. maar ook 
allen grote bewondering hebben. 
Reeds op betrekkelijk jeugdige leeftijd nam 
hij de verantwoording op 1ich van een ge
zin waar de vader overleden was. 
Maar ook hier werd het geluk spoedig ver
stoord door het overl[iden van zijn vrouw. 
Gelukkig bloeide er weer 'n nieuwe liefde 
op en werd het gezin weer compleet. 
Het vroeg natuurlijk veel takt om vader te 
zijn in zo'n gezin. 

Maar de liefde jegens zijn vrouw en de 
kinderen. maakten dat hij tot veel in staat 
was. Hij heeft samen met zijn vrouw hard 
voor het gezin gewerkt; ook veel werk ver
richt wat zijn lichaam schaadde. 
In zijn laatste ziekte heeft hij vooral de 
hulp van God gezocht door Onze lieve 
Vrouw van Lourdes. Hij zou daar ook dit 
jaar naar toe qaan. God heeft anders be
schikt en heeft hem Maria in de hemel 
doen ontmoeten. Moge hij daar eeuwig met 
Maria en de andere heiligen gelukkig zijn 
en deelnemen aan het hemelse gastmaal. 

Onze Vader - Wees Gegroet 

De Heer zij zijn vreugde. 

Voor uw blijken van belanqstelling die wij 
mochten ondervinden bij het overlijden 
van mijn lieve man. vader en opa. zeggen 
wij u hartelijk dank. 

Familie Niehof 
Familie Bulter 
Kinderen en kleinkinderen 

Nrd.-Deurningen. juli 1987 

G. Niehoff, Koster, Nrd.-Deurningen 


