
In dankbare herinnering aan 

HENDRIKUS BERNARDUS GERHARDUS 
NIJ HUIS 

weduwnaar van Margaretha de Jong. 

Hij werd geboren te Lonneker op 
10 oktober 1905. 

Gesterkt door het H. Sacrament der zieken is 
hij in de Vrede van Christus overleden te 

Enschede op 25 februari 1988. 
Met een plechtige Eucharistieviering in de 

Parochiekerk van Glanerbrug hebben wij op 
2 maart d.a.v. afscheid van hem genomen. 

Stammend uit een ambachtsfamilie, bekwaam
de hij zich reeds op jonge leeftijd als een goed 
vakman. Hij koos voor metaalbewerker, maar 
noodgedwongen werkte hij tijdens de krisis· 
jaren in het bouwbedrijfje van zijn vader. De 
malaise te boven, keerde hij terug in de metaal 
en stichtte een gezin, waarvoor hij met alle in· 
zet werkte. 
De oorlog, die volgde, moet een diepe indruk 
op hem gemaakt hebben. Hoewel hij geen pra· 
ter was van huis uit, kon hij boeiend vertellen 

over zijn ervaringen uit de oorlogstijd. Zijn ver· 
halen waren vaak beschouwend en hij droeg ze 
als het ware uit als een boodschap. Hij veroor· 
deelde de veroorzakers van het geweld. Hij 
trachtte ook in het oorlogsgeweld zijn mede· 
mens te waarderen, aan welke kant deze ook 
stond. Was dit zijn manier om God te ontdek· 
ken in zijn medemens? Het moet haast wel. 
Voor hem moet vast gestaan hebben, dat slechts 
de Schepper macht over hem had. De Macht 
die hij als volmaakt beschouwde. 
Toen hij zelf de leeftijd der sterken bereikte 
en andere dierbaren hem ontvielen, bleek hij 
een trouw ziekenbezoeker en had voor ieder 
van 1aen een troostend woord. Telkenmale be· 
tekende het afscheid van een dierbare óók voor 
hem een beetje sterven. Troost vond hij dan, op 
zijn eigen stille manier, bij de jeugdige blijheid 
van zijn kleinkinderen. 
Hoewel ze hem allemaal even lief waren, kan 
het niet anders zijn, dan dat hij binnen het ge· 
zin van Ans en Johan fijne jaren heeft gehad. 
Toen hij echter de last van zijn ouderdom er· 
vaarde, trok hij zich terug in het Ariënstehuis. 
De zorg van Eduard, die altijd voor hem klaar 
stond, heeft hij toen zeer gewaardeerd. 
Nadat hij voor de tweede keer in het ziekenhuis 



was opgenomen, besefte hjj ~edig dat gene
zing niet meer mogelijk was. Nog bij het volle 
bewustzijn nam hij afscheid van zijn naaste fa· 
milic, gesterkt door het Sacrament der zieken. 
Na een sterfbed van enkele dagen gaf hjj zijn 
geest terug aan de Schepper. 
Moge Hij hem genadig zijn en hem voeren naar 
het Rijk waar hij zijn dierbaren voor eeuwig 
zal ontmoeten. 

Pa, bedankt voor alles wat U voor ons hebt ge· 
daan en wij zullen U in ons leven altijd als voor
beeld voor ogen houden. 

Bedankt opa, voor alle lieve en mooie dingen 
en het plezier dat je aan ons gegeven hebt. 

Rust zacht, 
je kinderen en kleinkinderen. 

Allen die voor hem hebben gezorgd en die met 
ons hebben meegeleefd, willen wij op deze wijze 
van harte dank zeggen. 

Kinderen en kleinkinderen. 
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