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In dankbare herinnering aan het leven van 

Johannes Lambertus Oude Nijhuis 
Hij werd geboren 24 juli 1907 te Beuningen 
in de • Vollen hoek·. Op 21 okt. 1947 verbond 
hij zich door het Sacrament van het huwelijk 
met 

JOHANNA GEZINA KAMPHUIS. 

Hij overleed na het ontvangen van het Sacra· 
ment der Zieken, op dinsdagmorgen 2 juli 1991 
thuis in zijn eigen omgeving. Na de Eucharis
tieviering in de St. Nicolaaskerk te Denekamp 
op 5 juli, legden wij zijn lichaam ter ruste op 

het parochiële kerkhof aldaar. 

Omringd door de toegewijde zorg van zijn kin· 
deren is zijn laatste wens in vervulling gegaan 
n.l. sterven in zijn eigen vertrouwde omgeving 
op zijn boerderij waar hij van zijn twaalfde 
jaar gewoond en hard gewerkt heeft. 

Hij sprak vaak over de natuur van vroeger. 
met name over de heidegronden die, voor de 
ruilverkaveling de omgeving van zijn boerderij 
sierden. 
De natuur was voor hem een kostbaar bezit 
waar niet roekeloos mee omgesprongen mocht 
worden. Geen bloempje mocht nutteloos ge
plukt worden. 

Zodra het weer het toeliet zat Hans buiten te 
genieten. 

De dag dat hij overleden is zou de eerste dag 
geweest kunnen zijn waarop hij buiten van de 
natuur had kunnen genieten. 

Hans heeft vroeger veel met paarden gewerkt. 
Ook na het mechanîsatiepwces bleven deze 
dieren zijn belangstelling houden. 

Vader was iemand die niet graag op de voor
grond wilde staan. Zijn houding kenmerkte 
zich veel weer door kalmte en bescheidenheid. 

Hans bad niet veel woorden nodig om iets te 
zeggen, maar als bij iets zei dan was dat het 
'1 onthouden waard. Hij was een goed mens. 

Een lieve man, een zorgzame vader en een fijne 
opa voor de kleinkinderen. Zelfs gedurende 
zijn ziekte bleef hij een prertig mens om mee 
om te gaan en te verzorgen. Met hem is een 
sterke persoonlijkheid en een gelovig mens van 
ons heengegaan. Wij zi10 dankbaar dat we hem 
zolang ln ons midden mochten hebben .• Heer, 
U hebt vader in ons midden geplaatst als een 
mens die zijn talenlen goed heeft gebruikt". 

Wij geven hem vol vertrouwen uit handen, 
wetende dat hij zi1n erfdeel goed heeft beheerd 
en vertrouwen hem aan U toe. Wij zijn dank
baar voor zijn liefde co zorgzaamheid. 

Voor uw meeleven tijdens zijn ziekte en het 
overlijden van miJn beminde echtgenoot, onze 
lieve zorgzame vader, schoonvader en opa, be
tuigen wij U onze oprechte daok. 

Familie Oude Nijbuls 


