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Ter dankbare herinnering ean 

HERMAN NIEUWENHUIS 
echtgenoot van JO KOTKAMP 

HIJ werd geboren te Weerselo 16 juni 1925. 
Onverwacht overleed hU 4 februeri 1987 

te Hengelo ov en werd begraven te Hengelo ov 
9 februari d o.v 

Ondanks de ziekte, die gestadig kneegde een 
zijn gezondheid, maar d•e niet onoverkomelijk 
leek, ging hij toch nog onverwacht van ons heen. 
Zijn wil om te leven was zeer sterk Zijn ziekte 
was eigenlijk onaanvaardbaar voor hem Daarom 
vocht hij verbeten om zLln gezondheid terug te 
krijgen. Tenslotte moest hij zich overgeven. 
Voor ons Is het bijna onvoorstelbaer dat hij niet 
meer in ons midden Is Maar wij dragen een 
dierbare herinnering aan hem mee in ons hart. 
Hij was een man die alles heeft gedaan voor 
zijn gezin. Nooit was hem Iets teveel. In zijn 
goede dagen werkte hij zeer hard voor ons 
omdat hij van ons hield. Zijn werk was tevens 
zijn hobby. Stil zi tten kon hij eenvoudig niet. 
ook niet, toen zijn ziekte hem dwong thu is te 
zitten. A ltijd flep hij rond met nieuwe plannen 
en hij mocht graag zelf het heft In handen 
nemen. Ook voor anderen had hU veel over Hij 
weigerde nooit als men hem Iets vroeg te doen 

Als geboren buitenmens hield hij van de vrij· 
heid in de natuur. Het buitenleven gaf hem het 
gevoel helemaal zichzelf te kunnen zijn. 
Zijn innerlijk geloof was eenvoud ig meer hecht 
gefundeerd en zijn band met God verstevigde 
hij door innerlijk gebed Zijn hart ging uit neer 
het oude en vertrouwde. maar stond open voor 
het nieuwe, als het maar deselijk en goed was 
Wij zijn hem ongelofelijk dankbaar voor alles 
wat hij voor ons gedaan heeft en wij hopen en 
bidden dat de goede God zijn menselijke tekort
komingen za l vergeven en hem opnemen 1n het 
licht van zijn oneindige Liefde Moge hij vanuit 
de hemel voor ons allen een voorspreker blijven. 

Hij ruste in vrede. 

Voor uw medeleven na het overlijden van mijn 
lieve man, onze zorgzame vader en opa, danken 
wij U harte lijk. 

J. M. Nleuwenhuls-Kotkamp 
kinderen en kleinkinderen 


