
Ter dankbare herinnering aan 

Johannes Gerardus Nijhuis 

echtgenoot van 

Johanna Gesina Maria Kreuwel 

Hij werd geboren op 1 0 juli 1918 
te Tubbergen . 

Na een lang werkzaam en vruchtbaar leven 
is hij in Losser overleden met 

als laatste woorden 

"Dag allemaal" 

op 20 juli 2000. 

Na de Eucharistieviering in de 
St. Martinus kerk te losser op 25 juli 2000, heb

ben we hem begeleid naar het 
crematorium in Usselo 

Het leven van deze mens is een werkzaam en 
vruchtbaar leven geweest. Hij is namelijk op or
thopedisch gebied een buitengewoon bekwaam 
schoenmaker geweest, dit buitengewone kwam 
naar voren door de velen die bij hem dit vak heb
ben geleerd , maar ook door zijn internationale 
bekendheid, waardoor hij veel prijzen op zijn 
naam had staan. Maar wat nog veel meer waar
de had, was dat hij heel veel mensen met loop -

problemen zodanig wist te helpen dat ze zich 
nog lange tijd goed konden verplaatsen. Daar
naast was zijn grote hobby de duivensport. Zon
dags ging hij dan ook naar de eerste mis , want 
als de duiven van hun vlucht terug kwamen 
moesten de wedstrijd-ringen geklokt worden. Uit 
het huwelijk met Annie Kreuwel werden zeven 
kinderen gebore_n , waarvan een meisje slechts 
even het levenslicht mocht zien. Hij was een ge
lovig mens, in die zin dat hij op een eenvoudige 
niet CJpvallende manier trouw bleef aan het geloof 
uit zIJn Jeugd. Wat de laatste Jaren van zijn leven 
opviel , toen hij vanwege zijn ziekte niet meer zo 
goed kon , was zijn eenvoudig gebedsleven. Voor 
zijn kinderen was hij streng , maar goed. Mis
schien dat die goedheid op juiste wijze getekend 
Is in de laatste woorden die hij sprak: "Dag alle
maal". hiermee gaf hij een laatste groet aa11 ie
dereen zonder uitzondering , die hem lief waren. 

Lieve man, vader en opa, geniet nu ten volle van 
het altijd dur_ende leven _biJ God , je Schepper en 
Vader, In wiens hand Je naam voor altijd ge
schreven staat. 

Moeder Maria bid voor hem, en ook voor ons dat 
we hem in ere houden door alles waar hij ~oor 
geleefd heeft in ons eigen leven voort te zetten. 

Moge hij rusten in vrede . 

J.G.M. Nijhuis - Kreuwel 
Kinderen en kleinkinderen 


