
DANKBAAR 
OM WAT JE 
VOOR ONS 

BENT GEWEEST 



'n Fijne en dankbare herinnering aan 

JanNijhuis 

echtgenoot van 

Riek Reuver 

Hij werd op 26 augustus 1915 geboren in de 
gemeente Losser. Op 14 april 1999 in hij plotseling 
gestorven in zijn woning aan de Oude Weerseloseweg 
te Oldenzaal. 
We hebben afscheid van hem genomen tijdens een 
Eucharistieviering in de Drieëenheidskerk, waarna 
we hem begeleid hebben naar zijn laatste rustplaats 
op het kerkhof in Rossum. 

Het doet pijn als iemand zo plotseling uit je midden 
wordt weggenomen. Het verdriet om dit afscheid 
blijft, en terecht. Toch zijn we ook dankbaar voor 
de lange periode, waarin pa voor zijn gezin heeft 
kunnen zorgen; en hij deed het, samen met ma, met 
wie hij bijna 49 jaar lief en leed gedeeld heeft. 
Zij hebben hun kinderen en kleinkinderen zien 
opgroeien tot wat zij nu zijn. Pa en ma hadden het 
mooi voor elkaar: een nieuw huis en de kinderen 
dicht in de buurt. 
Pa was Jan van de rose-boer, een man waar iedereen 

graag naar luisterde. Want hij kon urenlang vertel
len over de oorlog en alles wat hij daarin heeft 
meegemaakt. 
Hij was een grote man, die van aanpakken hield. 
Maar ook een man met een klein hartje. Als er een 
kalf of één van de andere dieren op de boerderij iets 
mankeerde, kon je dat heel goed aan hem merken; 
pa was heel erg begaan met de natuur. 
Vanzelfsprekend kon hij het heel slecht verkrop
pen, dat het grondgebied, waarop hij zovele jaren 
heeft gewerkt, zomaar door de gemeente werd 
ingenomen voor nieuwbouw. 
Pa en ma genoten van het leven. Pa besteedde menig 
uurtje aan het kaartspel; kruisjassen was zijn grote 
hobby. Als je op bezoek kwam lagen de kaarten al 
naast de koffiepot. 
Hij was een eenvoudige man met zeer weinig 
pretenties. Ook een man met het hart op de tong. Hij 
praatte veel, maar op een gezellige manier. 
Wij geloven, dat pa nu bij God is; hij heeft het 
verdiend. Wij blijven hem in herinnering houden; 
in onze verhalen over hem door iets van zijn 
levenshouding over te nemen. 

Wij zijn u dankbaar voor uw meeleven bij het 
overlijden en de uitvaart van mijn man, onze pa en 
opa. 

H. Nijhuis - Reuver 
Kinderen en kleinkinderen 


