


In liefdevolle herinnering aan 

Jan Nijhof 

weduwnaar van Jo Nijhof-Reimerink 

Hij werd geboren op 6 januari 1931 te Weerselo 
en is overleden op 11 januari 2013 in Hengelo. 

Pap groeide op in een gezin met vijf kinderen. Hij 
verloor zijn vader op 10-jarige leeftijd en vond veel 
steun bij zijn jongste zus Wil. 
Hij droomde van een carrière als piloot of arts, maar 
dat zat er financieel niet in. Pap was niet iemand die 
graag werk deed waar je vieze handen van kreeg. 
Hij kreeg een baan bij Dikkers op kantoor en in 
de avonduren volgde hij de handelsopleiding. De 
laatste tien jaar werkte hij bij Econosto in Enschede. 

Tijdens een dansavond ontmoette hij Jo en op 
27-jarige leeftijd is hij met haar getrouwd. Aan de 
Stephensonstraat, werd Dianne geboren en snel 
daarna volgde Ingrid. 
Hij was in zijn element als hij kon meepraten over 
beleidszaken. Zo was hij actief betrokken bij de 
school en de scouting van de kinderen. 
Zijn interesse ging vooral uit naar de ontwikkelingen 
in de wereld, de politiek of sport. Hij ging graag felle 
discussies aan met anderen. 

Na zijn pensionering op 60-jarige leeftijd ging hij 
regelmatig met Jo naar Maastricht waar hij op de 
kleinkinderen paste. Jan hield ervan om een balletje 
met ze te trappen. 
Ook heeft hij de kans gegrepen om een aantal grote 
culturele reizen te maken. Hij genoot zichtbaar en 
heeft hier fijne vrienden aan overgehouden. 

Tot op 78-jarige leeftijd kende hij nauwelijks 
gezondheidsproblemen. Opeens werd hij 'patiënt'. 
Meer en meer moest hij de regie loslaten. 
Met veel 'power' heeft hij zijn lot gedragen, met 
lange tijd de liefdevolle ondersteuning van Jo 
aan zijn zijde. Toen zij plotseling wegviel, verloor 
zijn leven alle kleur. De laatste maanden heeft hij 
zich gedragen gevoeld door familie , vrienden en 
kennissen. ~e kunt je niet voorstellen wat dit voor 
me betekent' , zei hij dan. 

Voor de vele blijken van belangstelling en het 
meeleven die we tijdens zijn ziekte en na zijn 
overlijden hebben ontvangen, willen we u hartelijk 
bedanken. Een bijzonder woord van dank voor de 
uitstekende, betrokken hulp van de Buurtzorg en de 
huisarts . 

Dianne en Ben, Luuk en Emma 

Ingrid, Nicole, Marisa en Justin 


