
Dank, goede vrienden, voor al 

het mooie dat wij samen 

beleefd hebben. 



"Zijn handen hebben voor ons gewerkt. 
Zijn hart heeft voor ons geklopt. 
Zijn ogen hebben ons tot het laatst gezocht. 
Hij heeft zijn taak volbracht. 
Hij ruste in vrede". 

Een dankbare herinnering aan 
HENDRIKUS GERARDUS NIJENHUIS 

echtgenoot van 
Wilhelmina Berendina Maria Helmink 

Geboren 17 oktober 1902 te Wichmond, 
overleden 15 januari 1990 te Wichmond. 

Wij kunnen niet anders dan dankbaar 
zijn voor alles wat deze man voor ons 
heeft betekend. Zijn levensweg ging hij 
met grote plichtsbetrachting en in diep 
geloof en godsvertrouwen. 

Zijn leven lang heeft vader samen met 
moeder gezorgd. voor het hele gezin. 
Zowel in goede als in slechte tijden was 
hij een opgeruimd mens. Hij hing aan 
het leven en hield er van om op zijn tijd 
de mensen op te fleuren met zijn bekende 
moppen. 

Vader was geïnteresseerd in het wel en 
wee van iedereen. Hij had interesse in 
het wereldgebeuren, waarvan moeder 
hem tot het laatste moment op de hoogte 
hield. 

Hij was een man van weinig woorden, 
maar waar hij een helpende hand kon 
bieden was hij aanwezig. 

Als een echte opa voor zijn kleinkinderen 
was niets hem te veel en de belangstel
ling naar hun wel en wee was helpend 
en oprecht. 

Toen alle kinderen hun weg gevonden 
hadden, mocht hij de laatste jaren van 
zijn leven samen met moeder van een 
rustige levensavond genieten in zijn ver
trouwde omgeving, bij het gezin van zijn 
dochter, met alle liefde en zorg omringd. 

Hij had moeite met het ouder worden, 
maar toen hij hulpbehoevend werd, 
kreeg hij van familie, vrienden en ken
nissen ruimschoots terug wat hij in zijn 
gezonde jaren gegeven had. 

Vader, je zult in onze herinnering blij
ven voortleven als een lieve, gevoelige 
man, die de mensen in hun waarde liet. 

Wij blijven van je houden! 

Voor Uw trouwe vriendschap en belang
stelling willen wij U hartelijk danken. 

Familie Nijenhuis 


