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Wilt In uw vrome gebeden 
de her·nnering levendig houdf'• aan 

Gerardus Johannes Oude Nijhuis 
Hij werd geboren In Deurningen 14 september 1887 
en was gedurende acht jaar gelukkig gehuwd met 
Berendlna Johanna Tljert 
LJ,t dit huwelijk werden vijf kinderen geboren. Na 
haar dood kwam de zware taak ven opvoeden alleen 
op zl;n echouders te rusten. Zwaar en moeilijk heeft 
h1J het toen gehad, maar hij vond steun in zijn gods
d1enst1g leven en 1n zijn kinderen , die hem trouw 
en liefdevol ter zijde stonden. 
Bij het drukke bestaan op de boerderij vond hij nog 
t1Jd om zijn talenten van geest en hart te ont
plooien In organisaties en verenigingen. Voor zijn 
werken els raadslid en wethouder en voor zijn 
beleid als loco-burgemeester In oorlogstijd werd 
hij onderscheiden als Ridder In de Orde van Oranje
Nassau. zijn caritatief werk als president van de 
Vlncentiusveren1ging en els voorzitter van het Wlt
Gele Kruis werden gehonoreerd met de onderschei
ding Pro Ecclesia et Ponttflce. 
Bij el deze functies bleef hij een bescheiden man, 
met een degelijke belevlng van zijn kath. geloof. 
Toen zijn krachten totaal waren uitgeput, gaf hij in 
volle overgave zijn ziel aan God terug, In de 
woning waar hij ook geboren was, op 5 december 
1972 en werd bij zijn vrouw begraven op het 
r. k. kerkhof te Deurningen op 9 december d.a.v. 

Heer, beloon deze opmerkelijk-wijze man voor zijn 
werken onder ons. 

Kinderen en kleinkinderen, jarenlang heb ik bij 
jullte mogen zijn. Heel veel dank voor de zorgen 
en liefde, die ik van jullie mocht ondervinden. 

t 
Wilt in uw gebeden ook niet vergeten 

Johanna Maria Oude Nijhuis 

die als oudste dochter van 

Gerardus Johannes Oude Nijhuis 

geboren is te Deurningen op 4 maart 1921 , en 
twee dagen na vader haar leven in Gods hand 
legde. overgegeven een Zijn H. Wil, op 7 december 
1972. Zij werd op 9 december d e.v. te rusten 
gelegd op het r k . kerkhof te Deurningen. 

Getroffen door een ongeneeslijke ziekte la Annie 
in volledige overgave en berusting ven ons heen
gegaan. We kennen haar als een vrouw, voor wie 
niets te veel waa. Voor vader, Jan en tante had 
zij alles over. Voor hen en voor allen, die haar 
kenden, 1s zij een vrouw geweest, die respect 
afdwong door haar liefdevol en taal volharden In 
haar levenstaak. 

Broers, zusters en tante. weent niet over mij, ik 
ben bij God in de hemel gelukkig. Ik bedenk jullie 
voor de liefde en dankbaarheid, die ik ven jullie 
ondervonden heb en vooral voor jullie meeleven, 
toen jullie wisten, dat mijn heengaan nabij was 
Ik zal jullie In de hemel niet vergeten, Vergeet 
10 jullie gebed ook mij niet. 


