


In liefdevolle herinnering aan 
Hendrik Adelbert Antonius Nijhuis 

Hennie 
Sinds l 9 januari 2003 weduwnaar van 

Johanna Grada Elisabeth Wigge 
Annie 

Hennie werd op 9 februari 1928 geboren in De Lune. Hij is op 2e 
Pinksterdag, 24 mei 201 0, overleden in ziJn vertrouwde omgeving. 
thuis bij zijn dierbaren. Op zaterdag 29 mei 2010 is hij na de uitvaart 
in de H. Maria-Geboortekerk te Losser bijgezet bij Mama op het R.K. 
Kerkhof aldaar. 

Pa is geboren als zoon van een boer in de mooie omgeving van de 
Tankeberg in De Lune. Het was altijd hard v. erken op de boerderij. 
Het in grote getale aanwezige wild wilde maar al te graag de netjes 
verzorgde moesruin bezoeken. Vanuit een noodzaak om bet eigen 
voedsel te beschermen is bij pa het jachtvirus tot bloei gekomen. 
Om boer te kmmen worden volgde pa een opleiding aan de landbou
wschool. Door omstandigheden kon hij zijn droom van een eigen 
boerderij niet waarmaken. Via een versnelde opleiding heefl hij zich 
omgeschoold tot metselaar. 

In 1954 trouwde hij met Ann ie. Als eerste werd het eigen huis 
gebouwd op de plek waar zijn schoonouders een oude boerderij 
hadden. Dit betekende dat naast het gezin ook de schoonouders 
onder het zelfde dak woonden en later verzorgd werden. Dit heeft pa 
nooit als een probleem ge1ien. Ze lcregen samen 4 kinderen. 

Het vullen van al deze monden betekende dat er veel werk verzet 
moest worden. Door pa buiten de deur en mama in huis. Naast het 
werk op de bouw werd de oude liefde voor het boeren gebruikt om met 
een aantal koeien en varkens extra inkomsten te verkrijgen. Vaak ging 
hij 's avonds ook nog op karwei. Dit waren soms lange dagen. maar 
ook toen hoorden we pa nooit klagen. Het harde werken eiste zijn tol. 
De rug wilde niet meer meewerken. Na eerst nog gedeeltelijk gewerkt 

te hebben werd pa afgekeurd. Een man die altijd buiten de deur was 
geweest v. as nu plotselmg hele dagen thuis. Ondanks zijn soms recht
lijnige gedachten en handelen was hij toch flexibel. 

De moesruin kreeg extra aandacht, en er was nu tijd om in alle rust 
even te gaan buunen bij Willem of bij zijn jacbtvrienden . Vanaf zijn 
vroegste jeugd was pa een natuur liefhebber en jager. Tot aan dit 
moment gebeurde dit vaak zonder toestemming van de officiële 
instanties, nu was de tijd gekomen om het jachtexamen af te leggen en 
een eigen jachtterrein te hebben. In de omgeving van de Dinkel kon 
hij eerst als gastjager en later als eigenaar van zijn eigen jachtterrein 
elke dag in de naruur zijn. 

Naasttijd voor zichzel f maakte pa ook veel tijd voor zijn kinderen. Hij 
hielp ze met goede raad maar ook door net als vroeger de handen uit 
de mouw te steken. Hij was een man van weinig woorden. al kon hij 
onder het genot van een bierl)e uren volpraten, waarbij het tappen van 
moppen een favoriete bezigheid was. 

Het overlijden van mama was een groot verlies voor hem. Maar ook 
toen bleek hoe flexibel pa was. Ondanks bet verdriet zei hij: "bet leven 
gaat door". Samen met Harrie en Henn ie thuis en Marianne en Jeannet 
en bun kinderen op afstand pakte hij de draad weer op. 
Ondanks het gemis van mama waren dit toch mooie jaren. 

Een aantal jaren terug werd bij pa een ernstige ziekte geconstateerd 
die hem noodzaakte om 3 keer in de week te gaan dialyseren, een hele 
belasting. Wederom pakte hij de draad weer op en klaagde niet. Als je 
vroeg:'"hoe gaat het pa?'": dan zei hij altijd: "t geat wa". 

Wij. de kinderen, zijn blij dat we pa in zijn vertrouwde omgeving 
hebben kunnen helpen in zijn IMts1e jaren. Met name ook de periode 
waarin WIJ voor hem zorgden was waardevol, ook voor hem. 

Alle mensen die een rol hebben gespeeld in het leven van pa willen wij 
dan ook bij deze bedanken. Wij de kinderen en kleinkinderen zullen 
hem als een liefdevolle vader in herinnering houden. 

Marianne en Theo, Harrie, Jeannet en Nico. Hennie en de kleinkinderen. 


