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Een dankbare herinnering aan 

Frans Nijhuis 
( Haanakker's Frans ) 

echtgenoot van 

Annie Nijhuis - Beernink 

Hij werd geboren op 19 iuni 1919 1n De Lutte. 
Na een welbesteed leven overleed hij plotseling 
op 21 februari 1998. Tijdens de 9ezongen uit
vaart op 25 februari in de parochiekerk van de 
H. Plechelmus te De Lutte hebben wij afscheid 
van hem genomen, waarna wij zijn lichaam te 
ruste hebben gelegd op het parochiale kerkhof 
aldaar. 

Onvoorstelbaar is het verdriet van ons allen 
door het plotseling overlijden van mijn lieve 
man, ons pa en opa. Met zijn eenvoud, ijver, 
eerlijk en opgeruimd karakter. 
Wij wisten dat er een einde kon komen aan de 
vele jaren die hem gegeven waren, maar toch 
komt de dood als een dief in de nacht. 
Het zal moeilijk zijn te wennen aan de lege plek 
in de kamer aan de zijde van ons ma, met wie 
hij 42 jaar gelukkig getrouwd was. 

Hij had een gezonde nuchtere kijk op het leven, 
met een aangeboren optimisme, bezat hij de 
gave de zonnige kant van het leven te zien. 
Jaren lang heeft hij met paard en wagen later 
met de tractor melk gereden naar de melkfa
briek. Zijn leven was de boerderij en de natuur, 
zo ook dat de grootste wens in vervulling is 
gegaan dat hij na z'n 65e op de boerderij kon 
blijven wonen. Hij was verknocht aan het buiten 
leven. 
Ook toen zijn gezondheid hem af en toe in de 
steek liet, en de kracht niet meer had, was hij 
toch bezig met zijn dieren op het erf. 
Ook genoot hij erg van zijn kleinkinderen die 
hem zo op konden vrolijken. 
Jammer is het dat hij zijn 9e kleinkind niet in zijn 
armen kan sluiten. Iets waar hij nog zo na ver
langde. 

Lieve vrouw en kinderen mijn levensboek is 
gesloten. Ik dank jullie voor alle zorQen vooral 
ma waar ik veel van heb gehouden, z1k· was mijn 
steun en toeverlaat, op haar kon ik re enen. 
Bewaar de band van vrede die in ons huis 
heerst. 
Voor uw blijken van belangstelling tijdens zijn leven en 
na zijn overlijden, zeggen wij U hartelijk dank. 

De Lutte, februari 1998 
7587 LV Belvedereweg 1 

Annie Nijhuls - Beernlnk 
kinderen en kleinkinderen 


