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fan dankbare herinnering aan 
J.-\~ W.-\LIIOF 
echlgenoot van 
Rick ~ijhuis 

Hij werd l l maart 193 l te (iroenlo geboren en kreeg 
de. doopnamen Johannes Chrisosthomeus Albertus. 
Na een langdurige ziekte o,·erleed hij in de nacht van 
20 op 21 - januÏtri 2000 in het Streck/ iekenhuis 
Koningin Oemrix le Winters,, ijk. De viering ten 
uitrnart hielden "ij op 25 januari in de parochie
kerk ,·an de H. Cali,tus le Groenlo. In de venrnch
tin!! nm de , errijzenis ten leven hebben wij hem 
daima te rnste gelegd op de r. k. begraalplaats te 
Groen lo 

lijn overlijden k,,am na ,ele jaren ,an ziek zijn. 
waarin hij sleeds meer moest inleveren. Hij heeft 
gevochten lO lang hij kon. want hij wilde nog zo 
~raa2 her leven wat langer met ons delen. maar op 
het îáatst waren zijn krachten op. Zijn ziekte was 
misschien mede het ge,olg van zijn werk waarbij hij 
dagelijks k,,adc dampen binnen kreeg. Aan pre, cn
tie \\erd toen no!! niet zoveel gedaan 
Hij was thuis ee; schat , _an een man. ,_ol l(ctèle en 
zorg voor Lijn vrou,, en kinderen met \\'Ie htJ als een 
Hiend ome.in!! . En als opa was hij stapel op zijn vier 
kleinkinderen: die ûjn ware oogappel, waren en die 
in hem een lieve opa hadden. Hij was temidden , an 
mensen een goede gangmaker. vlot in de praat. die 
je er goed bij kon hebben. Naast Lijn werk wer~ z1Jn 
le,en in beslag genomen door ve le hobby ·s H1J was 

mede - oprichter van schietvereniging ·oc Kroon· . 
" ·aan an hij bestuurslid was en waarrnor hij veel 
heeft gedaan. !lij hield nm Yissen en vooral rnn het 
aan de haak slaan van snoeken. llij ,,·as YOgel
licfhcbber maar in verband met zijn gezondheid 
moest hij deze van de hand doen. Hij was trots op 
zijn schitterende fuchsia 's die hij met veel liefde 
k,,·eekte en ver,lOrgde. En op zijn tijd moest er een 
kaart gelegd "orden. "ant hij was ook een harts
toch telijk kaarter. Hij was nog heel ,·eel , an plan 
maar door zijn slechter ,,·ordende gezondheid moest 
hij steeds meer inleYeren en opge1 en. Soms. bal_an
ccerde hij op de rand van de dood en kreeg h1J al iets 
te zien ,:,111 de toekomst die hem "achtte. Hij was 
dankbaar voor de goede zorg die hij thuis kreeg. al 
was het soms hcst zwaar. Met de opdracht aan zijn 
kinderen om goed voor moeder te zorgen is hij in 
het donker rnn de nacht van ons heen gegaan. nadat 
wij hem kott te,·oren op zijn verzoek de ziekenza(: 
vina hadden mOl.!en geven. In het vertrouwen dat 111.1 
uit h el donker vàn de dood mag le\·en in het Licht 
oevcn ,vij hem uit handen . .\1oge hij Ie, en in het 
~euwige 'Lichl. Moge dat Licht ook ons blijven 
verwarmen en ,·erlichten nu ,, ij tonder hem Yerder 
moeten. 

Voor uw belanestelline en meeleYen in zi jn leven. 
tijdens 1.ijn 1.iclZte en n-a zijn overl ijden. ze'ggen "ij 
u hartelijk dank. Ilet deed hem en ons goed. 

Rick \Valhof - Nijhuis 
K indercn en kleinkinderen. 




