
In dankbare herinnering aan 

Gerard Oude Nijhuis 
echtgenoot van 

Sien Rolink 

Hij werd geboren op 5 december 1921 te Tilligte, 
overleed op 20 januari 2005 thuis in zijn eigen 
omgeving. 

Na een gezongen uitvaart in de parochiekerk te 
Tilligte op 25 januari 2005 is hij begraven op het 
R.K. kerkhof aldaar. 

Op jonge leeftijd moest pa z'n moeder al missen. 
Hierna bracht pa z'n jeugd door bij zijn familie in 
Tilligte. Later kwam hij als knecht te werken op 
de boerderij achter 't kanaal. Daar leerde hij ma 
kennen die hier al woonde samen met haar oom 

en tante. In 1952 zijn ze getrouwd en er volgde 
een huwelijk van bijna 53 jaar. Er zijn 7 kinderen 
en 15 kleinkinderen geboren die hem veel 
levensvreugde brachten. 
Pa en ma hebben samen met veel plezier op de 
boerderij gewerkt. Toen Harrie dit later over
nam, kon hij nog wat meer genieten van de 
natuur en zijn tuin, wat een grote liefhebberij 
voor hem was. 
Vele mooie fietstochten hebben pa en ma 
samen gemaakt. Daarnaast was de sport, waar
onder het klootschieten en vooral de voetbal 
iets waar hij veel van genoot. Samen met zijn 
kameraad Hennie heeft hij vele wedstrijden 
gezien. 
Pa was ook een gelovig man en ging dan ook 
vaak naar de kerk. Bijna 65 jaar was hij lid van 
het zangkoor. 
De laatste jaren waren voor pa niet even 
gemakkelijk. Een nare ziekte, de depressie was 
voor hem niet te vatten. 
Hij heeft hier erg onder geleden, maar er over 
praten kon hij niet. 
Door de aanpassingen thuis, maar vooral door 
de goede verzorging van ma en de thuiszorg, 
kon hij tot het laatst in huis blijven, waar hij vre
dig van ons is heengegaan. 

Voor uw medeleven tijdens zijn ziekte en na het 
overlijden betuigen wij u onze hartelijke dank. 

Sien Oude Nijhuis 
Kinderen en kleinkinderen 


