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In dankbare herinnering aan 

Henk Nijenhuis 

echtgenoot van Marian van Gils 

Geboren op 19 november 1940 
Overleden op 3 juli 1996 

Na een Uitvaartviering in de St. Jacobuskerk te 
Lonneker op 8 juli d.o.v., hebben wij zijn 

lichaam ter ruste gelegd op de R.K. 
begraafplaats, aldaar. 

Aan de bloemen in zijn tuin was hem alles ge
legen, want hij beschouwde ze als zijn mede
mens. Zo was hij ook voor zijn naasten, al had 
je het niet altijd door. Hij was zeer vergevens
gezind, behulpzaam, een warm hart uitdragend 
naar anderen. 
Hij was altijd aanwezig op de achtergrond, 
zeer bescheiden in zijn doen en laten. 
Hij wenste voor zijn gezin het allerbeste, het 
liefst met hen dicht bij hem in de buurt. Hij had 
graag mensen om zich heen, zowel thuis als 
buitenshuis. Genietend van het leven met volle 
teugen. Zijn laatste reisje ging naar Parijs. 

Dit was voor hem een prachtige reis, zeg maar 
gerust een schitterende reis. . 
Hij heeft het laatste jaar echt leren genieten 
van het leven; van alles om hem heen. Zelfs 
de mooie rozen in zijn tuin konden een lach op 
zijn gezicht toveren. Ook ons en zijn vrienden 
luk1e dat. Die blik en dat gevoel zijn onbe
schrijflijk. We zouden willen dat we er nog veel 
langer van hadden kunnen genieten. Dat we 
die veelbetekenende blik in zijn ogen, zoals tij
dens een gezellig avondje uit eten of gewoon 
maar ·bij ons thuis, dat we die blik nog maar 
even konden zien om zo zijn warmte en liefde 
nog even te kunnen voelen. Een armomslag 
van hem was als een gloed in de kou. 
Hadden we maar iets meer geweten hoe ziek 
jij je soms eigenlijk voelde. Hoe je hebt moeten 
vechten tegen de pijn. 
Jammer dat je niet langer van ons, je huis en 
je rozentuin hebt mogen genieten. . 
We hopen dat jij ons de kracht geeft om dit 
zware verlies enigzins te kunnen verwerken, 
die kracht die wij nu zo ontzettend hard nodig 
hebben. 
Lieve Henk, lieve papa, alstublieft bescherm 
ons en waak over ons zoals wij dat over jou 
zullen doen. 

We zullen je verschrikkelijk missen. 
We zullen altijd van je blijven houden. 


