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echtgenoot van Hendnca Engelina Oude Nijhuis 

Hij 1S geboren te Borne op 25 septemoer 1897 en na 
tijatg voowen te ZIJn van het Sacrament der Zteken 
overleden te Winterswijk 1n het verpleeghuis Prons
welde op 13 juni 1985. Na van hem atsche1d geno
men te hebben tt]dens een gezongen Requtemmts 
in oe Theresiakerk te Borne hebben we hem te ruste 
gelegd op het RKKerkhof aldaar. 

In de btjna 88 jaar van ZIJn leven heeft hij veel mee
gemaakl en 1s daardOOr uitgegroeid tot een echt te
vreden mens. H1j was het liefst thu1s aan de Deur
ningerweg . Samen met ZtJn vrouw heeft htJ alttJd de 
zorg gehad voor het geztn. Toen echter z1jn schoon
zus en zwager vroegtijdig kwamen te overliJden 
hebben zij samen ook hun kinderen tn liefde opge
nomen. H1j was van beroep timmerman HiJ was een 
harde werker. Met veel toewiJding werkte htJ ook na 
zijn penstanering nog op het land Velen liet htj delen 
in de vruchten van zijn oogst Enkele jaren geleden 
stapte hij nog onbezorgd in het vliegtuig om bij zijn 
pleegzoon Gerard in Taiwan op bezoek te gaan Dat 
was een grote ervaring voor hem. 
Tot het laatste toe heeft opa de zorg en de helde van 
al zijn ktnderen. pleegkinderen en kle1nk1nderen mo-

gen ervaren, vooral b1nnen het gezin van Johan en 
Ria, biJ wie hij zich zo thuis voelde Jammer genoeg 
kon hiJ dat de laatste jaren niet meer samen met 
oma delen. Thuis konden ze haar ntet meer de zorg 
geven. die ze nodtg had. Liefdevol is ze opgenomen 
tn het verpleeghuis Pronsweide en ook opa tS daar 
oe laatste tijd met veel zorg en hartelijkheid ver
pleegd. 

Htj had aan één dtng een ontzettende hekel: te laat 
1n de kerk komen. Gebed en de Euchans!le namen 
1n ztjn even een voorname plaats in. Daarom zal de 
Heer hem met open armen in Zijn Hemel hebben 
ontvangen met de wooraen: 'Kom. Gerhardus. Ik 
laat jou ook n1et wachten. Neem bez1t van het riJk, 
dat Ik voor je beretd heb. En ook daar zal htj ZICh ze
ker weer thuis voelen. 

Voor uw medeleven tijdens Zijn ztekte en na het 
overlijden van mijn lieve man. onze zorgzame vader 
en pleegvader en onze goede opa zeggen wtj u 
graag hartelijk dank 

Fam.Lansink 


