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In dankbare herinnering aan 

Gerard Nieuwhuis 

echtgenoot van Annie Bos 

Pa werd geboren op 6 januari 1926 1n De Mekkelhorst als vierde 
in een gezin van acht kinderen. Na een kortstondige ziekte en 
na voorzien te zijn van het H. Sacrament der Zieken, overleed 
hij op 4 november 1998 te Enschede. Op maandag 9 november 
hebben we hem na de viering van de Heilige Eucharistie in de 
St. N1colaaskerk begeleid naar zijn laatste rustplaats op het 
parochiêle kerkhof. 

Pa, je groeide op in De Mekkelhorst op de boerderij van je ouder
lijk huis. Hier ontstond ie liefde voor de natuur en dieren. Een 
groot deel van ie ieugd werd voor een belangnJk deel bepaald 
door de oorlog. Je diensttijd bracht 1e drie jaar lang door in het 
voormalige Nederlands Indië als ziekenverzorger. Vaak sprak 
je nog over de goede dingen die je hier hebt meegemaakt. 

In 1950 leerde ie ma kennen. Zeven jaar later z11n JUiiie getrouwd. 
Uit jullie huweliik zijn zes kinderen geboren. Je gezin betekende 
alles voor ie. Je hebt samen met ma altijd hard gewerkt om ie 
kinderen het beste te kunnen geven. Je liet ons zien dat je met 
wilskracht en inzet ver kunt komen. Je was trots op je kinderen 
en ie steunde ons in alles. Je vond dat jullie huis ook een thuis 
moest z11n. Je kon altijd een beroep doen op pa voor grote en 
kleine klusjes. In de gezellige avondjes met ma beleefde ie veel 
plezier aan spelleties. Als je je kleinkinderen zag, was je m de 
woli\en. Daar had ie alle tijd voor. 
Ze zeiden dan ook: 'Opa maakt altijd grapies.' 

Al voor jullie huweri1k ben je begonnen met 1e eigen bednif 1n 
veevoeders. Vooral de beg1niaren werden gekenmerkt door hard 

werken en lange dagen. Bij dit werk vond je het persoonlijk 
contact met mensen belangrijk. Hun zorgen konden ze alliid 
met je delen. Nadat Louis je ging helpen in de zaak. kreeg je 
millder werkdruk. Twee jaar later werd je getroffen door een 
hartinfarct. waardoor 1e gedwongen werd het rret je werk rusti
ger aan te doen. Hier had 1e in het begin erg veel moeite mee. 
Gelukkig verbeterde je lichamelijke toestand, zodat je toch een 
dee van de werkzaamheden op je kon nemen. 

De paarden waren je lust en je leven. Je vernchtte veel werk 
voor de Rijvereniging. Ook was je al vanaf de beginjaren bij de 
Ponyclub betrokken als instructeur. Jouw enihousiasme pro
beerde je op de ruitertjes over te brengen. De eerste prijs vond 
je mooi, maar een goede inzet en plezier waren minstens zo 
belangrijk. De laatste iaren was je voor ons de vaste verzorger 
van de paarden. Je ging mee naar de concoursen en hielp ons 
het beste er van te maken. 

Pa was bij iedereen graag gezien. Met 'Mensmans Geert' kon 
je wel een feest1e bouwen. Vorig jaar hebben jullie je 40-jarig 
huwelijksfeest mogen beleven. Het was belangrijk voor JUiiie 
om 011 samen met anderen te vieren. Je gezell1ghe1d en ie hu
mor zullen we missen. 

Lieve pa, bedankt voor alles wal je ons hebt gegeven. Je was 
voor ons en vele anderen een spil. Je doorzettingsvermogen, 
enthousiasme en gedrevenheid zullen voor ons altijd een voor
beeld z11n. Wij troosten ons met jouw geloof en vertrouwen in 
God. In dit geloof vinden wij kracht om samen verder te gaan. 

Voor uw medeleven tijdens zi1n ziekte en na het overlijden van 
mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa. danken wij u har
teiijk. 

Fam. NieJwhuis 


