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Ter nagedachtenis aan 

Bemardus Johannes Nijhuis 
'Bernard Hakenberg' 

Op 25 januari 2003 is er omstreeks 16.45 uur een 
einde gekomen aan het leven van vader. Hiermede 
is er een lang en mooi leven teruggegeven aan God. 
Het is fijn om terug te kunnen kijken op een vader 
die je zo lang bij je hebt mogen hebben en waarmee 
je zoveel dingen hebt kunnen delen. Vader is gebo
ren en opgegroeid op de boerderij het Hakenberg in 
de Lutte. Hier heeft hij blijkbaar een hele fijne tijd 
beleefd. Hij had het hier altijd over. 
Vanaf zijn l 4e jaar heeft hij op de zuivelfabriek in 
Oldenzaal gewerkt. Hij was bij veel mensen bekend 
als Bernard Hakenberg. 
In de oorlogstijd heeft menig behoeftige van hem 
een extra bonnetje meer aan zuivel gehad. Nog hoor 
je mensen daarover praten. 
In de oorlog is hij met moeder getrouwd. Ondanks 
de spannende oorlogstijd hoorde je met veel plezier 
zijn verhalen hierover. 
Hij wist altijd het leven van de zonnige kant te be-

kijken. Toen het gezin zich vormde heeft hij erg 
hard gewerkt om zijn gezin dat te geven waar hij 
samen met moeder voor stond. 
Voor die tijd was het nog niet zo voor de hand 
liggend dat al je kinderen gingen studeren. Hij vond 
van wel. Toen de kinderen het huis uit waren brak 
voor vader en moeder een fijne tijd aan. Ze hadden 
hun eigen vrije leven en konden met hun auto daar 
naar toe gaan waar ze het prettig vonden. De laat
ste jaren werd dat moei lijker en gaven ze er de 
voorkeur aan hun zondags ritje te maken met hun 
kinderen samen. Dat waren hele gezellige uren met 
elkaar. Vorigjaar was ook dit bijna ni~t meer moge
lijk. Zijn gezondheid liet het niet meer toe .. . 
Ondanks dat verzorgde moeder hem thuis bij na tot 
aan het eind. Wat deed het pijn toen ze in novem
ber vorig jaar uit elkaar moesten omdat vader werd 
opgenomen in het ziekenhuis. 
Een lange lijdensweg was begonnen. Wij zijn blij dat 
deze op 25 januari is afgelopen. 

Paje was een goede echtgenoot en vada 
Bedankt 

Familie Nijhuis 


