
De Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken 
(Ps. 23) 

Dierbare herinnering aan 

Gerard Nieuwenhuis 
Echtgenoot van Lien Veldhuis 

Gerard werd als vierde in 'n gezin van vijf geboren te 
Oldenzaal, aan de Postweg. op 20 februari 1937. Hij 
ontving de doopnamen Gerardus Johannes 
Antonius. 
Het grootste gedeelte van zijn leven heeft hij met z'n 
vrouw Lien intens gelukkig het leven gedeeld. Ze 
woonden eerst een half jaar bij zijn ouders aan de 
Postweg te Oldenzaal, daarna aan de Meidoorn
straat te Losser . en toen, sinds 1982, aan de 
Neercasselstraat 43. 
Gerard en Lien waren beiden gehandicapt, maar juist 
hun wederzijdse band van afhankelijk zijn van elkaar 
deed hun liefdesband zeer hecht groeien. Beiden 
stonden altijd en overal voor iedereen klaar. 
Jarenlang zat Gerard in het bestuur van de ANIB, de 
Algemene Nederlandse Invaliden Bond. Hier gaf hij 
zijn beste talenten ondanks zijn reuma en spierziek
te. Ruim dertig jaar heeft hij zijn beste krachten ge
geven voor Van Heek's textielfabriek te Enschede. 
Na zijn huldiging aldaar ging het bedrijf helaas failliet. 
In Losser liggen de mooiste maar ook de verdrietig
ste herinneringen. Hun koperen en hun zilveren 
huwelijksfeest konden ze vanwege ziekte niet vieren. 
Gerard hield ervan om Studiosport nauwgezet op TV 
te volgen, een kaartje te leggen, jokeren en boonha
ken, te puzzelen, het liefst woordzoekers, te tuinie
ren, altijd bezig te zijn met planten en bloemen. 
Gerard was 'n mens van de natuur. 
Met Lien begon hij in 2002, toen hij 65 werd, officieel 
zijn levensavond met de AOW, 'n welverdiende rust 

in hun mooie huisje, maar de 'avond ' duurde slechts 
drie jaar en was dus van korte duur. 
Wat was hij afgelopen mei trots op en blij met zijn 
nieuwe auto, Hyundai, van de gemeente. Wat kon hij 
genieten van Frans Bauer, duizend tranen, van 
Jantje Smit, Ave Maria, van Bennie Neyman, waarom 
fluister ik, en van zoveel anderen. Hij hield van 
Duitse Volksmuziek en nroler dansmuziek. 
Helaas. plotseling stierf hij in de armen van zijn 
vrouw Lien, midden in de nacht. Mooie herinnerin
gen blijven. Niets was Gerard ooit te veel om er voor 
haar te zijn en Lien voor hem. Hij kaartte veel en 
graag, zelfs nog de avond voor zijn overlijden. Het 
35-jarig huwelijksfeest op 19 december 2004 was 
voor hem en voor haar en voor hun beider kring van 
geliefden onvergetelijk. 
Zijn overlijden kwam totaal onverwachts en heel 
plotseling. Lien, z'n vrouw, vermoedde in de verste 
verte niet dat de klachten van die momenten tijdens 
die laatste nacht het einde van z'n leven zouden 
inluiden. Hij zal ontzettend gemist worden, niet 
alleen door Lien en zijn naasten, maar ook door de 
onafscheidelijke Janine en Edwin, Henrie en Anita, 
Johan, Lies, Henk, Robb", Betsie en zovele anderen. 
Wij gedenken hem in o'nz'l gebeden, In het vaste 
vertrouwen dat niet de dood het laatste woord heeft, 
maar de liefde. 
Wij hebben hem na een plechtige Uitvaartsmis 
gecremeerd te Usselo op 23 november 2005. Wij 
geloven en vertrouwen dat hij nu geborgen Is in 
Gods liefde, want God is liefde (1 Joh. 4:16). 
Gerard, bedankt voor alles! 

Voor alle blijken van medeleven na het overlijden van 
mijn lieve man zeg ik u oprecht dank. 

Lien Nieuwenhuis-Veldhuis 


