
Ter dankbare herinnering aan: 

Hendrikus Egbertus Gerhardus Nijhuis 
echtgenoot van 

Maria Aleida Hendrika Olde Hampsink 

Hij werd geboren te Almelo op 16 oktober 1939 
en overleed, gesterkt door het sacrament van de 
Zieken. in het Twenteborg-z1ekenhu1s te Almelo 
op 29 maart 2001 . 
Na de afsche1dsv1ering 1n de Willibrordkerk op 
2 april werd zijn lichaam gecremeerd. 

Omringd door wie hem dierbaar waren, heeft hij 
na een slopende en ongen~slijke ziekte n.u af
scheid moeten nemen van dit leven, menselijker-
wijze gesproken zo vroeg. . . 
Samen met zijn broer heeft hij een gelukkige 1eugd 
gehad. Al 1ong ging hij varen. Zo heeft .. h•j he~I 
wat van de wereld gezien. Later had h11 weinig 
behoefte om op vakantie te gaan.Hij was overal 
al geweest. .. . . 
Ruim 35 jaar geleden trouw.de hij m.~t z11n R1.~. 
Quasi -mopperend maakte h11 haar alt11d du1deh1k 
hoeveel hij om haar gaf. Uit hun liefde werden 
twee zoons geboren. Voor hen was hij een goede 
vader. Je kon bij hem met alles terecht. Hij kon 
goed luisteren, was discreet en kon zwijgen als het 

~J1~as trots op zijn kinderen, blij dat zij goed 
terecht waren gekomen. Vader was heel eerlijk en 
oprecht. Hij nam geen blad voor de mond en zei 
precies waar het op stond. Veel mensen waardeer
den dit in hem. Hij stelde geen hoge eisen aan het 
leven en was tevreden met kleine dingen. 
Hij was een sociaal man die hield van gezellig-

heid en graag een praatje maakte. Iedereen zag 
hem graag komen. 
Vader stond altijd klaar om een ander te helpen. 
Vooral bij zijn kinderen heeft hij heel wat klusies 
opgeknapt. Hij was handig en creatief en werkte 
heel secuur en accuraat. 
Hij wist alles van sport, Politiehond~n africhten 
was zijn grote hobby. Fietsen deed h11 graag, la
ter met zijn kleinzoon Stan, met wie h11 heel gek 
was. 
Vorig jaar augustus werd hiJ ziek. Al gauw bleek 
dat zijn ziekte kwaadaardig was en geleidelijk 
werd duidelijk, dat voor hem geen genezing m~r 
mogelijk was. Hij ging niet biJ de pakken neerzit
ten. maar bleef vechten zolang dit 1n z11n vermo
gen lag. Vader uitte zijn gevoelens ~iet zo ge
makkelijk. Hij wilde niemand tot las~ z11n en vo~ht 
het liever alleen uit. Gelukkig kon hij veel van zich 
af schrijven dit laatste jaar. Met zijn allen .samen 
hebben wij nog een fijn weekend gehad in Zee· 
land. 
Veel te vroeg en te jong moeten wiJ nu afscheid 
nemen. De pijn en het verdriet z.ulle~ heel groot 
zijn, vooral voor moeder, met wie hij zoveel lief 
en leed gedeeld heeft. " 
Maar wij blijven dankbaar voor alles wat h11 voor 
ons gedaan en betekend"heeft. " . 
Wij mogen geloven dat h•J nu voor altlJd gelukkig 
is bij God. 
Moge hij daar rusten in vrede. 

Voor uw meeleven en belangstelling danken wij u 
allen heel oprecht. 

Ria Nijhuis-Olde Hampsink 
Marcel, M1r1am en Stan 
Patrick en Claudia 


