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Een dankbare en blijvende herinnering aan 
mijn dierbare man, onze vader en mijn opa 

Tonny Nijhuis 
Hij werd geboren te Oldenzaal op 6 augustus 1938. 

Na het ontvangen van het Sacrament der Zieken over
leed hij op 17 mei 1999 in het ziekenhuis te Enschede. 
Na de uitvaart in de St. Plechelmusbasil iek hebben 
we zijn lichaam te rusten gelegd op de begraafplaats 
aan de Hengelosestraat te Oldenzaal op 21 mei 1999. 

Nu we afscheid moeten nemen van Tonny, willen we 
de goede herinneringen aan hem levend houden. Hij 
werd geboren als jongste in een gezin van 4 kin
deren. Op 28-jarige leeftijd trouwde hij met Suze 
Seiger. Uit dit huwelijk werden 2 zonen geboren: 
Patrick en Frank. 

De sport nam in zijn leven een belangrijke plaats in. 
Pa heeft tot zijn 28"' actief gevoetbald, waarna hij 
jeugdleider werd. Op latere leeftijd heeft hij dit weer 
opgepakt en dit tot kort voor zijn ziekte met plezier 
gedaan. 

Als we zijn leven overzien, komen er alleen maar 
goede dingen naar voren. Voor zijn vrouw Suze was 
hij een geweldige man. Ze had zich geen betere kun-

nen wensen. Hij heeft zich helemaal ingezet voor zijn 
jongens. Hij was trots op zijn schoondochters, zijn 
kleinzoon Wouter en tevens was hij gek op zijn trouwe 
viervoeter Caspar. 

Voor pa was z'n werk belangrijk. Bijna dertig jaar heeft 
hij zich ingezet als lasser/machinebankwerker bij 
Soli as. 

Toen een ernstige ziekte hem trof, werd het leven een 
vraag. Een goede behandeling gaf hem echter weer 
hoop. De laatste weken werd deze hoop de grond 
ingeboord. In stilte heeft hij geworsteld met een 
komend afscheid. Boven zichzelf uitstijgend heeft hij 
uiteindelijk op warme en open wijze van ons allen 
afscheid genomen. Wij zullen dat als hartverwarmend 
blijven koesteren. 

In plaats van samen met Annie en Jan op vakantie 
naar Spanje, is hij alleen op reis gegaan op z'n 
"wolkje". Wij wensen hem een goede reis! 

Uw vele bl ijken van belangstelling tijdens zijn ziekte 
en na het heengaan van mijn lieve man en onze zorg
zame vader en opa, waren voor ons een steun en 
troost. 

Suze Nijhuis-Seiger 
Patrick - Silvia, Wouter 
Frank - Miranda 


