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In dankbaarheid gedenken wij 

JOHANNES GERHARDUS NIJHOF 
weduwnaar van 

GEERTRUIDA HER:.IINA RAVERS 

Hij werd geboren te Borne 23 sept. 1914 
Gesterkt door de H Sacramenten der Kerk 
overleed hij 26 april 1980 in het St. Elisabeth· 
verpleegtehuis te Delden. Vanuit de uitvaart· 
dienst in de parochiekerk van St Stephanus 
te Hertme werd hij 1 mei d a.v. ter ruste 

gelegd op het parochiekerkhof aldaar. 

Het leven van deze mens stond getekend 
door beproeviugtn. 
Veel van wat hem geschonken \\-BS heeft hij 
uit handen moeten geven . l\len~en en d111gen 
die hem dierbaar waren werden hem keer 
op keer ontnomen. 
Zijn gelukkige levensverbintenis met zijn 
goede vrouw kende maar weinig jaren van 
vreugdevol samenzijn. Zij ontviel hem na 
korte jaren van huwelijksgeluk. En op een 
leeftijd waarop mern.~n met voldoening terug 
gaan zien op een werkzaam en welbesteed 
leven vloeide zijn werk· en levenskracht weg 
in onmacht en onttakeling. 
Zijn geloof hield hem staande. In de school 
van het lijden heeft hij gehoom1amh1:id en 
overgave geleerd. Zo werd hij een beproefd 

en gelouterd mens, mild en goedhartig en 
ieder oprecht mens welgezind. 
Zijn bedrijf en zijn bezit heeft hij welover
wogen beheerd en besteed en ten goede 
laten komen aan levensruimte en toekomst 
van mensen die zijn leven omringden God 
en mens en kerk gingen hem ter harte Velen 
zullen hem dankbaar gedenken. 
Zelf was bij in zijn jaren van eenzaamheid 
en ziekte dankbaar en gelukkig mei zijn 
naobers en allen die hem trouw bleven 
bezoeken. Dankbaar bijzonder ook voor de 
liefdevolle nabijheid van zijn zuster en familie
leden en van het jonge gezin dat in zijn 
levensavond zijn huis weer leefbaar maakte 
en met zoveel persoonlijke zorg \•an dag en 
nacht hem in zijo onmacht rust en geborgen
heid schonk. Hij wist zich bij hen in ver
trouwde handen. 
Toen alles was volbracht legde hij zijn leven 
vol overgave io Gods Hand in verwachting 
van een nieuw begin. 
Een mens die gelooft mag · door alles heen • 
leven op hoop ..... 

God schenke hem verkwikking, licht en vrede. 

Aan allen die bij ziekte en sterven van deze 
overleden dierbare deelname en meeleven 
betuigden, brengen de familieleden hun op
rechte dank. 


