
Groet de dageraad, 
want God is Licht. 



.Rust nu maar uit 
je hebt je strijd gestreden 
je hebt het als een moedig mens gedaan 
wie kan begrijpen hoe je hebt geleden 
wie kan voelen wat je hebt doorstaan·. 

t 
Dankbare herinnering aan 

HENDRIK NIJHUIS 
echtgenoot van 
ANNIE ELLING 

Pa werd geboren op 27 juni 1923 in De 
Lutte. Na vele langdurige ziekte's en na 
gesterkt te zijn door de H. Sacramenten der 
Zieken overleed hij op 9 december 1983 in 
het ziekenhuis Ziekenzorg te Enschede. Op 
13 december d.a.v. werd zijn lichaam ter 
ruste gelegd op het r.k. kerkhof in De Lutte. 

Lieve man, vader en opa, moegestreden 
heb je ons verlaten, je kon niet meer, door 
de vele ernstige ziekten was je totaal af
geknapt. maar door het grote geloof in de 
Heer .jouw verlosser· kon je al die pijn 
verdragen en was je meestal toch nog op
geruimd en vriendelijk als we bij je op 
bezoek kwamen in het ziekenhuis. 
Vader zal in onze herinnering blijven voort
leven als een diep gelovig mens en iemand 
met grote liefde en zorg voor zijn vrouw 
en kinderen. 

Maar ook stond hij altijd klaar voor de 
medemens, voor het in stand houden van 
de Kerk. want vele jaren heeft hij als een 
trouwe kollektant zijn plicht gedaan, was 
hij zelf verhinderd, dan zorgde hij wel voor 
een ander. 
Ook heeft hij nog mogen genieten van de 
mooie natuur waar hij heeft gewoond en 
dus door zijn dagelijkse wandelingen met 
zijn hond zijn ziekte even te kunnen ver
geten, 
Herinneringen aan vele momenten van ge
luk helpen ons om dit zware verlies te kun
nen dragen . 
Moge God. zijn liefde . zijn zorg. zijn be
langstelling en toewijding voor zijn gezi1J, 
bekronen door hem op te nemen in Zijn 
eeuwige heerlijkheid . 

Onze Vader - Wees Gegroet 

Wij zijn U oprecht dankbaar voor de vele 
blijken van medeleven tijdens de ziekte en 
na het overlijden van mijn dierbare man, 
onze vader, schoonvader en opa. 

A. Nijhuis-Elling 
· Hans 

Frans - Ine, Sharon 
Gerard 
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