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Een dankbare en blijvende herinnering aan 

Hennie N1jenhuis 

H11 werd op 18 mei 1946 in Glanerbrug 
geboren Op 18 september 1970 trouwde h11 met 

Gé Jongbloed. Hij overleed op 15 JUii 2000 na 
een kortstondige ziekte. We hebben hem op 20 
1u11 na de U1tvaartv1enng 1n de Mana Geboorte
kerk te Losser, naar het crematorium te Usselo 

begeleid 

Nu we zo onverwacht en veel te vroeg afscheid 
moeten nemen van Hennie, doen we dat met 
veel verdriet Toch zal hij op velerlei manieren in 
onze gedachten. in ons hart voortleven H11 groei
de op in Glanerbrug en b11na 30 iaar geleden 
kwam h1J, samen met Gé naar Losser. Aan de 
Mollenbergstraat werden beide kinderen geboren 
en zo voelde hij zich ook verbonden met de 
buurtvereniging ·oe Möll H1J voelde zich alt11d 
actief betrokken bij de activiteiten in de straat 
Toch bleef h11 ook verbonden met Glanerbrug 
waar h1J al 48 1aar lid was van de voetbalvereni
ging "Avanti Wilskracht". Hij sloeg geen wedstrijd 
over altijd ging hiJ kijken En zo heeft h11 de liefde 
voor de voetbal ook aan Rèmon doorgegeven, 
die h11 elke zaterdag begeleidde bij KVV Los-

ser Hennie, papa stond alt1Jd klaar om te helpen 
HiJ was m alles heel perfect Zo hield hij ook veel 
van zijn auto. die er alt11d glanzend uitzag HiJ 
had wel een heel ergen denkwrize en zo stippel
de h11 zijn eigen lijnen uit S!llz1tten kon h11 niet en 
Z() was hij altijd bezig B11na 32 1aar lang werkte 
h11 b11 de TGI 1n Enschede H11 was heel positief 
ingesteld en geduldig Zo volgde h11 met veel be
langstelling het leven van zi1n kinderen En hlJ 
dacht altijd aan de trouwdag, waarvan h11 de 30' 
keer jammer genoeg met meer mocht beleven 
Wat had hij nog graag geholpen aan het nieuwe 
huis van Chéryl en Bob Hij hield heel veel van 
z11n schoonmoeder. die vanwege haar hoge leef
tijd het afscheid met mee kan maken Zo graag 
wilde hij weer op reis naar zijn geliefde Oosten
rijk . Nu moest hij op reis voorgoed Maar we we
ten dat hij met ons verbonden blijft In God dre 
liefde 1s, blijft de band bestaan 
Hennie. pappie, bedankt voor je zorg en liefde 
voor ieder van ons Je hebt ons zoveel gegeven 

Rust m vrede' 

Hartelijk dank voor uw medeleven. betoond trJ
dens de kortstondige ziekte en na het overlijden 
van m11n heve man. onze pappie en mi1n schoon
zoon 

Ge N1jenhu1s-Jongbloed 
Chéryl en Bob 
Remon en Kim 
Ma Jongbloed-Bosch 


