


Wil in dankbaarheid gedenken 

HERMANUS THEODORUS NIJHUIS 

geboren te Lonneker op 8 november 1911 
overleden op 21 oktober 1996. 

Sinds 1 juli 1994 weduwnaar van 
Johanna Maria Weiman . 

Na de uitvaartmis in de parochiekerk hebben 
wij op 25 oktober 1996 zijn lichaam te ruste 
gelegd op het R.K. kerkhof te Glanerbrug . 

Zittend in een stoel is pa plotseling toch vredig 
ingeslapen . Terugkijkend op het leven van pa 
kunnen we zeggen dat hij een harde werker 
vol plichtsbesef is geweest. 
Bijna 80 jaar woonde hij "Op de Bult" , zoals 
iedereen de boerderij noemde en bijna 45 jaar 
was hij gehuwd met ma. 
Als vader was hij streng , maar ook erg bezorgd . 
Graag zag hij dat het ons allen goed zou gaan 
en hij gaf ons de kans om te leren . 
Hij zei en hield ons voor dat rechtvaardigheid 
en eerlijkheid in ons leven niet mochten ont
breken. Graag werkte hij op de boerderij, dat 
was zijn lust en zijn leven. De dieren waren als 
zijn vrienden . 
Voor iedereen stond hij klaar om te helpen. Tot 
het laatste betekende hij veel voor zijn mede
mensen. iedereen kende hem als "Oom Her-

man" . Hij was vrolijk en opgewekt, wat juist de 
laatste tijd nog duidelijker werd . 
Voor zijn vele werk in en buiten de parochie 
kreeg hij een koninklijke onderscheiding ; iets 
waar hij zich absoluut niet op voorstond . 
Het viel hem zwaar van "De Bult" weg te gaan , 
maar was heel blij dat er nu toch weer een 
"Nijhuis" woont. 
Vanuit zijn groot geloof wist hij zijn leven zo 
zinvol te maken en gaf het op zijn manier door. 
Maria stond bij hem hoog aangeschreven . Meer 
dan 50 keer ging hij naar Kevelaer, vaak als 
broedermeester. Ook Lourdes en Rome be
zocht hij samen met ma. 
In het Ariënstehuis , waar hij zijn laatste jaren 
was , werd hij dagelijks door een van ons be
zocht. 
De laatste tijd was hij vaak zoekende, als je 
vroeg : ,,wat zoek je?", zei hij: ,, ik zoek mijzelf." 
Nu hoeft hij niet meer te zoeken , want samen 
met ma is hij nu daar waarnaar hij zijn leven 
lang heeft gezocht. ; 
Het eeuwige leven dat geen einde kent. 

In dankbaarheid willen wij pa en ma blijven 
gedenken voor al het mooie en goede dat wij 
van hen mochten ontvangen . 

Goede moeder Maria wees hun voorspraak. 

Wij zijn u dankbaar voor uw medeleven . 

Kinderen en kleinkinderen . 


