
Ter vrome herinnering aan 
HENDRIKUS GERHARDUS NIJHUIS 

Hij werd geboren te Weerselo 10 oktober 
1898 en was in een gelukkig huwellj'k 

verbonden met 

Antonia Maria Adolfsen 

Ge· ;erkt door het H. Sacrament der zie. 
ken overleed hij in 't R.K. bejaardenhuis 
te Denekamp 15 maart 1981 na een ge. 
duldig gedragen ziekte. Na de uitvaart
dienst in de parochiekerk te Denekamp 
hebben wij 18 maart 1981 zijn lichaam 
begeleid naar 't crematorium te Usselo. 

Bijna 55 jaren lang mochten vader en 
moeder bij elkaar zijn en lief en leed met 
elkaar delen. Uit hun verbintenis werden 
drie zonen geboren. Voor moeder laat het 
heengaan van vader een grote leegte 
achter. De kinderen zullen in hun verder 
leven meedragen de dankbare herinne. 
ring aan een lieve, goede hardwerkende 
vader, die zich volledig heeft ingezet voor 
zijn gezin en wiens streven het was, hen 
vooruit te brengen in de maatschappij. 
Hij was ook 'n lieve, goede opa voor zijn 
kleinkinderen, die van hun kant veel va.n 
hem hielden. De laatste jaren van zijn 
leven werden hij en zijn vrouw verzorgd 
in het bejaardenhuis te Denekamp. 

Met hem gaat van ons heen een Christen 
uit een vroegere generatie, die trouw 
bleef aan God en aan zijn geloof, zijn hu. 
welijk en zijn gezin. Hij vervulde de hem 
door God opgedragen devenstaak trouw 
ten einde toe. Wij mogen dan ook ver. 
trouwen, dat God zijn trouwe dienaar 
thans heeft opgenomen in Zijn hemelse 
heerlijkheid, vanwaar hij voor zijn dier
baren zal blijven zorgen in een liefde die 
sterker is dan de dood. 

Heer, geef hem de eeuwige rust. 

Voor Uw deelneming ondervonden tij
dens de ziekte en na het overlijden van 
mijn lieve man, onze goede vader en opa 
betuigen wij U onze oprechte dank. 

Familie Nijhuis 

Denekamp, maart 1981 

J. Benneker - koster - Denekamp 


