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Blijf in uw gebeden en het leven van elke dag 

dankbare herinneringen behoudtm aan 

Hermannus Bernardus Oude Nijhuis 
sinds 26 juni 1925 gehuwd met 
Gerharda Gezina Nobbenhuis 

geboren 6 november 1894 te Lonneker. Meer· 
malen gesterkt door de H. Sacramenten der 
Kerk tijdens zijn ziekte, is hij 3 oktober 1975 
in ,,'t Dijkhuis" te Borne in de Heer overleden 
en vandaar is zijn lichaam te rusten gelegd 

op het r.k. kerkhof_ te Borne 7 oktober 1975. 

Hij was een man die verantwoordelijkheid 
kende, een vader die zorg en liefde had 
voor zijn gezin, een goede vakman, die ge· 
wend was op 'n goed fundament te bouwen 
en een muziekliefhebber die jarenlang de 

tuba blies bij de St. Stephanusharmonie. 
Nu is hij op bijna 80 jarige leeftijd opge
roepen om een nieuw lied te zingen voor de 
Heer: ,,Zingt voor de Heer met trompetten 
en bazuingeschal; jubelt voor het aanschijn 
van de Koning en Heer". 
Hij heeft een goed verzorgde oude dag ge
had; met toewijding heeft zijn vrouw hem 

omringd, toen de tekenen van ouderdom 
zich meldden. Waar echte liefde is, blijft 
de ander waard om er te zijn voor de ander. 
Iedereen die van belang voor je is geweest, 
behoudt een plek in je hart om nu mee te 
leven. 

Gij allen, vooral gij kinderen en kleinkinderen, 
die u verbonden weet met deze overledene, 
neemt de vermaning van St. Paulus ter harte: 
"Houdt uw aandacht gevestigd op al wat 
waar is, al wat edel is, wat rechtvaardig is 
en rein, beminnelijk en aantrekkelijk, op al 
wat deugd heet en lof verdiend. (Filipp. 4, 8). 

Hij ruste in vrede bij God en zijn heiligen. 

Voor uw belangstelling tijdens de ziekte en 

na het overlijden van mijn lieve man en onze 

zorgzame vader en opa, zeggen wij U onze 

hartelijke dank. 

G. G. Oude Nijhuis-Nobbenhuis 
kinderen en kleinkinderen. 




