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Ter henrnerng aan 

Harry Niks 
wedu.vnaar van 

Johanna Maria Antoinetta Helmich 

Harry Niks werd geboren op 8 iuli 1908 te Ambonia Indone
sië. Hij overleed, gesterkt door de H. Sacramenten der 
Zieken te Doesburg op 5 januari 2002. 
Zijn uitvaartmis werd gehouden in de St. Martinuskerk te 
Baak op 10 januari 2002. 
Familie, vrienden en kennissen begeleidden hem naar zijn 
laatste rustplaats op het parochiekerkhof te Baak, alwaar hij 
is begraven. 

Een onvergetel·)~e vader en grootvader is van ons heenge
gaan. Bedroefd maar urterst dankbaar voor alles wat hlJ voor 
ons heeft betekend hebben l'lij afscheid genomen. 

Door een tramongeluk. waardoor hij an Nederland achter
bleef, toen het gezin terugkeerde naar Indonesië, werd hij 
op 10-jarige leeftijd gescheiden van zijn ouders. Hit was nog 
maar 22 jaar oud toen zijn moeder overleed. 
Na de handelsschool en de studie textiel-wetenschappen 1n 
Engeland ging hij aan het eind van de jaren dertig notanaat 
studeren in Leiden. In diezelfde tijd ontstond een groeiende 
belangstelling voor het Rooms Katholiek geloof. De troost 
en steun die mensen om hem heen, met name onder het 
geweld van de oorlog vonden in dat geloof maakten op hem 
een onuitwisbare indruk. In volle overtuiging trad hij toe tot 
de kathofieke geloofsgemeenschap. Hij liet zich dopen en 
ontvlflg het Sacrament van het Vonnsel. Vanaf die tl)d was 
het katholiek geloof de leidraad in zijn 'even. 

Na zi1n afstuderen werkte hij op verschillende plaatsen 1n 
Nederland als waarnemend notaris. 

In 1947 leerde hij Johanna Helmich kennen. Al gauw ont
stond tussen beiden een hechte band. Nadat zij 1n Rome de 
zegen van Paus Pius XII mochten ontvangen traden zij op 
15 juli 1948 111 de St. Martinuskerk te Baak in het huwel,k. 
De huweh1ksinzege111ng, ge·e·d door Mgr. Bernard Eras, 
oom va~ Johanna Helm1ch was een van de vele hoogte
punten 1n hun beider leven. 

Het 1onge paar nam z11n intrek in Huize Baak en beleefde 
daar gelukkige t11den met als hoogtepunten de geboorten 
van hun kinderen. In 1953 werd hij benoemd tot notaris in 
Doesburg. In 1954 verhuisde het gezin naar de Koepoort
straat 39 te Doesburg. Met toewijding en kennis van zaken 
bouwde hij aldaar een notariële praktijk op. 

Maar niet alleen ging zijn aandacht naar zijn werk. Met Jo
hanna genoot hij van het opgroeien van zijn kinderen. Sa
men voedden zij de kinderen op volgens de katholieke nor
men en waarden en brachten die over aan hun kinderen. 
Sa'llen ondersteunden zij hen bij scholang en opleiding. Va
kanties werden met het hele gezan doorgebracht. Aanvan
ke 11k 111 Baak, later ook in het buitenland. Hij leerde ziin kin
deren zwemmen, zeden. jagen en vissen, niets ging hem te 
ver, hij bracht kinderdromen tot werkeli1khe1d 

Buiten werk en gezin maakte hij zich dienstbaar voor de 
katholieke gemeenschap. Hi1 was actief in vele bestuurs
functies van religieuze en maatschappelijke instellingen. 
Charitatieve instellingen deden nooit vergeefs een beroep op 
hem. 

Hij had een groot hart voor de medemens. Hij kende een 
grote gastvri1he1d. Z11n woning was ieders woning. Vrienden 
van zi1n kinderen waren z11n vrienden. H~ had voor iedereen 
belangstelling. In woord en daad was hij recht door zee, 
ge1nspireer0 door het katholiek geloof. 

Met d·e hem kenmerkende naastenliefde en gastvrijheid 
nam hij samen met Johanna een vi~de kind op in het gezin. 
Tussen hem en schoonzonen en schoondochters ontston-



den al gauw hechte banden. Ook z11 ziJn veel voor hem gaan 
betekenen. De geboorten van de kleinkinderen vormden 
nieuwe hoogtepunten in zijn leven. Hij zag ze opgroeien, hij 
genoot ervan, hij grapte met hen. sloeg geen verjaardag 
over. De kleinkinderen waren gek op hem. 

Diep bedroefd was hij toen op 25 januari 1990 zijn echt
genote Johanna overleed. Mede dankzij zijn onwrikbaar 
vertrouwen in God leerde hij dit verlies te dragen. 

Geinspireerd door Johanna pakte hij zijn leven weer op, ook 
haar taken nam hij tot zich. Veel tijd besteedde hij aan kin
deren en kleinkinderen. Troost en ondersteuning vond hij 
ook in die tijd in het geloof. 

Hij bleef wonen in het huis te Doesburg alwaar hij de laatste 
jaren met Johanna had doorgebracht tot het moment waar
op hij zonder steun van anderen niet meer kon leven. 
Gastvrij is hij toen opgevangen in het verzorgingstehuis 
St. Elisabeth te Doesburg. Daar heeft hij zijn laatste jaren 
doorgebracht, vol liefde en zorg verpleegd door de mede
werkers van het verzorgingstehuis. In de laatste fase van 
zi1n leven werd hij geplaagd door ongemakken en pijnen. 
Nooit klaagde hij. Toen hij voelde dat zijn einde nabij was 
verzocht hij om het H. Sacrament der Zieken. Zichtbaar 
gelukkig ontving hij deze van pastor Boertand. Gesteund 
door dit Sacrament en in zijn laatste uren begeleid en 
ondersteund door zijn dochters en schoondochters is hij in 
alle rust op 5 januari 2002 ingeslapen. 

Hij was een zorgzame vader en een lieve opa. Hij zal niet 
worden vergeten. 

rueveOpa, 
ik hoop dat u fijn heen kunt gaan. 
Dat de Heer u fijn ontvangt en u in het hiernamaals een nog 
fijner leven geeft. 
Sterkte! 
Uw kleinzoon." 

Baak. 10 januari 2002 


