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Vele fijne herinneringen 
verzachten onze smart 
nooit meer in ons midden 

altijd in ons hart. 
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In dankbare herinnering aan 

Gerardus Johannes Niehoff 

sinds 8 mei 1990 weduwnaar van 

Geertruida Johanna Busscher 

Hij werd geboren te Lattrop op 7 oktober 1902. 
Hij overleed na voorzien te zijn van het H. 
Sacrament der Zieken op 21 april 2001 in het 
verpleegcentrum Twente-Oost, lokatie Denekamp. 
Op 26 april 2001 hebben wij hem voor het laatst 
in ons midden gehad tijdens de viering van de 
H. Eucharistie in de Sint Jozefkerk te Noord
Deurningen, waarna we hem begraven hebben 
bij moeder op het R.K. kerkhof aldaar. 

Vader kwam uit een gezin van 2 kinderen. Vele 
jaren was hij misdienaar in de kerk te Lattrop. 
In 1930 trouwde hij met moeder, en zijn ze op 
de boerderij in Volthe gaan wonen. Uit dit 
huwelijk werden 7 kinderen geboren. Wegens de 
crisistijd voor de oorlog waren de eerstejaren 
niet gemakkelijk. Maar de kinderen zijn nooit 
iets tekort gekomen. Helaas hebben ze hun 
zoon Bennie in 1962 verloren door een noodlot
tig ongeval. In Volthe hebben ze tot 1963 met 

veel p lezier gewoond. Daarna zijn ze in 
Noord-Deurningen aan de Kanaalweg gaan 
wonen. Hier hebben ze jarenlang in goede 
harmonie, met Eduard en Truus samengewoond. 
In die tijd was hij erg actief in zijn groentetuin. 
Ook werd hij in die tijd lid van de bejaarden
soos, en als bestuurslid was hij heel actief. 
Toen moeder in 1985 door haar ziekte in het 
verpleeghuis opgenomen werd, was dit voor 
vader een grote klap. 5 Jaar lang fietste hij 
dagelijks naar het verpleeghuis om zijn vrouw 
op te zoeken. Een paar jaar, na het overlijden 
van zijn vrouw is hij naar een aanleunwoning in 
Denekamp verhuisd. Toen zijn gezondheid 
achteruit ging, is hij naar het bejaardenhuis 
gegaan. Hier heeft hij de laatste jaren van zijn 
leven gewoond. Van de nieuwe zorglokatie heeft 
hij helaas maar een paar weken kunnen genieten. 
Omringd door al zijn kinderen, hebben we rustig 
afscheid van vader kunnen nemen. 
Lieve vader, wij bedanken u voor al het goede 
wat wij van u hebben mogen ontvangen. 

Vader, rust in vrede. 

Voor uw vele blijken van medeleven betuigen wij 
u onze oprechte dank. 

Kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen. 


