
Dit heengaan 
is 

een nieuw begin 



Denk in uw gebed nog eens terug aan 

HEINRICH GERHARD NIJHOF 

weduwnaar van 
Geertruida Mathilde Josephine Ballast. 

Hij werd geboren te Lonneker op 18 mei1909. 
Gesterkt door het H. Sacrament der Zieken, 
is hij op 23 december 1988 in de vrede van 
Christus overleden in het Dr. Ariënstehuis 

te Glanerbrug. 
Na een Eucharistieviering in de parochiekerk, 

hebben wij op 28 december zijn lichaam ter 
ruste gelegd op het R.K. kerkhof aldaar. 

Toen heel de mensheid zich voorbereidde om 
het geboortefeest te gaan vieren van de Verlos
ser, is Jezus Christus voor goed in zijn leven 
terug gekomen. 
Door de vroege dood van zijn vader, waardoor 
zijn moeder uit werken moest gaan, heeft hij 
niet zo'n prettige jeugd gehad. 
Zelf werkzaam in de textielindustrie, is hij pas 
op latere leeftijd in het huwelijk getreden. 
Die 24 jaar, samen met zijn vrouw, waren zijn 

gelukkigste jaren. Een groot deel daarvan woon• 
de hij in bij zijn zwager en schoonzus, bij wier 
gezin hij zich heel sterk betrokken bleef voe
len. 
Hij was een heel eenvoudig mens, begiftigd met 
een sterke wil, maar anderszijds ook heel tevre
den met het leven zoals hij dat had, samen met 
zijn vrouw. 
Haar dood bracht hem een grote leegte, maar 
hij bleef dankbaar voor de blijken van meeleven 
van zijn familie, ook in het Dr. Ariënstehuis, 
waar hij zijn laatste 5 levensjaren doorbracht. 
Hij was bovenal een godsdienstig man, die hoe 
moeilijk hij het ook had met de vele verande
ringen van deze tijd, trouw bleef aan de Kerk, 
trouw in het meevieren van de H. Eucharistie. 
Heer Jezus Christus, wij bidden U, laat nu óók 
in hem Uw belofte in vervulling gaan: ,,Goede 
knecht, omdat je over weinig trouw geweest 
zijt, zal Ik je stellen over veel: Ga binnen in de 
vreugde van Uw Heer." (Mt. 25, 23) 

Uit dankbaarheid voor uw meeleven en ter ge
dachtenis aan hem. 

De familie. 


