


Dankbaar denken wij terug aan 

JOHAN BERNARDUS NIEHOF 

sedert 4 maart 1999 weduwnaar van 
Maria Aleida Horsthuis. 

Hij werd geboren op 29 juli 1909 te Breklenkamp. 
Vroegtijdig voorzien van het H. Sacrament der 

zieken overleed hij op 1° Paasdag, 20 april 2003 in 
het Verpleegcentrum Twente-Oost te Denekamp. 

Op 24 april 2003 hebben we van hem afscheid 
genomen na een gezongen uitvaartviering en hem 

daarna te ruste gelegd bij moeder op het 
parochiekerkhof te Lattrop. 

"Dolfs Johan" is geboren en getogen in Breklenkamp 
op de boerderij aan de Hoofdstraat 11. Op zeer 
jonge leeftijd werd hij geconfronteerd met lijden en 
sterven. Op 13- jarige leeftijd overleed zijn moeder, 
terwij l hij 27 jaar was toen zijn vader stierf. 
Hij bleef achter met 3 zussen. In 1938 trouwde hij 
met moeder en samen kregen ze 6 kinderen. 
De eerste huwelijksjaren waren geen gemakkelijke 
jaren. Vooral toen hij werd opgeroepen voor de 
mobilisatie. Hij moest zijn land verdedigen bij de 
aanvullende troepen op de Grebbeberg. Hierbij werd 
hij krijgsgevangen gemaakt en afgevoerd naar een 
gevangenkamp in Duitsland. Deze ingrijpende 
gebeurtenis heeft zijn leven getekend. Vader zal in 
onze herinnering blijven leven als een zachtaardig 

man, een man van weinig woorden, hard voor 
zichzelf en zeker niet klagen. Het boerenbedrijf, het 
werken op het land was zijn lust en leven. Met de 
zeis kon hij als geen ander overweg. 
Naast de boerderij en gezin was hij ook maat
schappelijk betrokken. Onder meer binnen de 
A.B.T.B. , het oudercomité en als bestuurslid van de 
bejaardensoos. 
Hij heeft samen met moeder jarenlang van een 
mooie oude dag genoten. Boeken lezen over de 
oorlog, misdaadseries kijken op de tv en er op uit 
trekken met de Ford Fiësta. Vooral naar de 
bejaardensoos en de kaartclub. En niet te vergeten 
de vele familiefeestjes. Inmiddels waren 16 klein
kinderen geboren. "Mooi daw de nog bie könt wenn" 
zei hij altijd. 
Na het overlijden van moeder werd zijn gezondheid 
minder. Het was alsof met haar overlijden ook een 
stukje van hem was gestorven. Maar dankzij de 
goede zorgen van Johan & Marietje kon hij nog tot 
maart 2001 thuis wonen . Hij werd toen opgenomen 
in het verpleegtehuis. Steeds weer moest hij iets van 
zijn gezondheid inleveren. Lichamelijk en geestelijk. 
Hij wist het niet meer, alleen nog het woord N1ehof 
kwam met grote regelmaat over zijn lippen . 
De regels uit het Paaslied "Diep in de nacht, heeft Hij 
verlossing gebracht" zijn zo ontzettend van toe
passing. Het is goed zo, we zijn dankbaar hem zo 
lang in ons midden te hebben gehad, maar gunnen 
hem nu de eeuwige rust en vrede in Gods hand. 

Voor uw blijk van medeleven na het overlijden van 
onze vader en opa, zeggen wij u onze hartelijke 
dank. 

Familie Niehof. 


