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Ter gedachtenis aan 

Johan Nijhuis 

Echtgenoot van Nel Aarsen 

Hij werd geboren op 31 januari 1933 te Hengelo (0) 
en is plotseling, maar niet onverwacht, gestorven op 

13 maart 1998 te Tilburg. De uitvaartviering vond 
plaats in de H. Hartkerk te Enschede en de 

crematieplechtigheid in Usselo op 18 maart 1998. 

Hij was een goede vader, die altijd het beste voor had 
met zijn kinderen. Hij was een goede en trouwe echtge
noot. die van gezelligheid hield en graag thuis was. Hij 
hield van zijn familie en zijn vrienden. Hij was ook 
meestal in voor een geintje en was humoristisch en 
relativerend van aard. 
Hij was een goede leider en leraar. 
Hij was een ambitieus mens en bereikte in zijn leven 
veel einddoelen die hij zich stelde. Hij wist sfeerbepa
lend te werken. Hij droeg zorg voor goed en degelijk 
onderwijs. Hij durfde veel aan. Hij had veel energie om 
veranderingen door te voeren en te bouwen aan een 
goede toekomst voor de leerlingen van de scholen, 
waar hij lesgaf en waar hij directeur was. Hij was colle
giaal naar zijn personeel en stond open voor kritiek. Hij 
was sociaal-intelligent en stond open voor het leven; de 
deur van zijn kantoor stond altijd open; je kon hem altijd 
bereiken en om raad vragen. 

Hij zene zich helemaal in voor datgene waar hij heilig in 
geloofde en bleef eigenwijs totdat men hem met dege
lijke argumenten tegemoet kwam. Hij was rechtvaardig 
en recht door zee. Hij gaf mensen de ruimte om nieuwe 
initiatieven uit te voeren. Hij had een sterke persoonlijk
heid en liet zich niet gemakkelijk van de wijs brengen. 
Hij zette zich naast zijn werk ook in voor de tenniswe
reld en zat jarenlang op leidinggevende posities; zowel 
plaatselijk, provinciaal als landelijk. 
Hij stelde hoge eisen aan zichzelf, maar onbewust ook 
aan anderen. Dat kon niet iedereen even goed verdragen 
en dat deed mensen niet altijd aan zijn zijde staan. 
Dankbaar zijn we om al datgene wat hij voor ons heeft 
gedaan en betekend. 
Wij, die achterbl ijven, zullen hem erg missen. Maar wij 
willen ons troosten met zijn geweldige geestkracht die 
op ons een blijvende invloed zal hebben. Door zijn ziek
te heeft hij zijn lichaam als een steeds zwaarder wor
dende last ervaren. Hij zal zich nu bij God geheel bevrijd 
voelen. 
In onze gedachten blijft hij een geweldig voorbeeld van 
kracht, sterkte, rechtvaardigheid en van inzet voor alles 
wat hij als mens tot ontwikkeling wilde brengen. 
Moge onze goede God, in wie hij op zijn eigen manier 
geloofde, nu alle beloften en verwachtingen van rust en 
vreugde aan hem schenken. 
Dat hl/ moge rusten in vrede. 

Voor uw hartelijkheid en medeleven tijdens de ziekte en 
na het overlijden van mijn lieve en onvergetelijke man, 
onze pa en schoonvader, betuigen wij u onze oprechte 
dank. 

Nel Nijhuis-Aarsen, Robert en Petra, Anne Marie en 
Ymte 


