


In memoriam 

Ben Nijhuis 
Op 2 april 1944 werd Ben in Losser geboren. Zijn jeugd genoot hij in een groot 
gezin aan het spoor in De Lutte. Een vrolijke kornuit, die na zijn jeugd kwam te 
werken als sergeant majoor op de vliegbasis Twente. Uit zijn eerste huwelijk 
werden Nicole en Woud! geboren. In zijn arbeidzame leven genoot Ben van 
mensen om zich heen. Hij kende vele sociale contacten. Ben kenmerkte zich 
als een gevoelige man, erg actief en zorgzaam voor zijn medemensen. Ben 
kon ook moeilijk tegen onrecht en was dan iemand die zijn gelijk ging halen. 
Een echte doorbijter dus. 
In zijn leven kenden hij en de mensen naast hem een moeilijke tijd. Ben heeft 
dat uiteindelijk een plek kunnen geven door van het verleden te leren en te 
leven richting de toekomst. 
Ben was een man met vele talenten gezegend. Hij knutselde graag, verzamelde 
veel en bouwde op waar hij maar kon . En zo gebruikte hij zijn talenten. Ben 
was een man, die niet stil kon zitten. Zijn hobby's waren dan ook wandelen 
(onder meer de vierdaagse van Nijmegen), knutselen en genieten van de 
natuur. En ook de geboorte van zijn twee kleinkinderen vervulde hem met trots . 

. D~ la~te _!1egE1..Q_.Laar:_çJ_e_eld_e !JJj innig geluklsig zijQ_[.êv_en..JTieLÇarla. Hun 
plekje in Lage lag ingebed in die door hem zo geliefde natuur. Hun tuin werd 
een paradijsje waar ze samen intens van konden genieten. Een tuin vol 
leven, want plant en dier vonden daar een geliefde en warme plek. Daar ook 
stierf Ben, nadat hij ruim vier jaar heeft geknokt tegen kanker. Dat deed hij 
nagenoeg zonder klagen en zich steeds weer vasthoudend aan dat sprankje 
hoop dat door de artsen werd gegeven. Op het laatst gaf Ben de strijd op na 
de zoveelste tegenslag. iedereen had hem nog vele gelukkige jaren gegund, 
het mocht niet zo zijn . Maar zijn levenslust, zijn vrolijkheid blijven nagalmen 
in onze harten. 

Ben, je was moedig en sterk en hebt gevochten tot je niet meer kon. 

Je blijft voor altijd in ons hart!!!!!! 

De mooie herinneringen aan Ben voelen als een krans van troost, die zijn 
bladeren en bloemen om ons hart heeft geslagen. We zullen hem blijven 
herinneren als een warme man, een zorgzame vader en een trotse opa. 

Carla Nijhuis • Baanstra 
Kinderen en kleinkinderen 


