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Rond pa is het stil. 
Ondanks zijn levensmoed en sterke wil, 
na een werkzaam en hard leven, 
heeft hij zijn laatste strijd op moeten geven. 
Wij staan met ons verdriet alleen, 
zijn plaats is leeg, 
want hij ging van ons heen. 

In onze herinnering blijft voortleven 

Hendrik Oude Nijhuis 
echtgenoot van Annie Schasfoort 

Hij werd geboren op 22 maart 1912 in de gemeente Losser. 
Na een lang ziekbed is hij, nog vrij onverwachts, overleden 
in het Stadsmatenziekenhuis te Enschede, op 21 oktober 
1990. Wij hebben afscheid van hem genomen tijdens een 
Eucharistieviering in de Drieëenheidskerk te Oldenzaal, 
waarna we hem begeleid hebben naar het kerkhof aan de 
Hengelosestraat. 

Pa was een zeer gelovige man. Dit kwam heel duidelijk tot 
uiting in zijn manier van leven. Zijn levenshouding was 
gericht op de ander. Samen met ma had hij de zorg voor 
zijn gezin. Hij heeft er hard voor moeten werken. 

40 Jaar "sjouwen" bij van Gend en Loos. Maar het gebeurde 
met veel liefde en een grote inzet. 
Zijn grote liefde was de duivensport. Pa liet zijn duiven naar 
alle kanten uitvliegen. Soms duurde het enkele dagen vóór 
ze terug kwamen. De laatste jaren werd pa bij de verzorging 
van zijn duiven gesteund door kleinzoon Bart. 
Misschien geeft pa's hobby iets weer van zijn levens
instelling: gewoon je best doen en proberen een tevreden 
mens te zijn. 
Vrede had hij met zichzelf, vrede gaf hij door aan zijn 
kinderen en kleinkinderen. 
Met liefde hebben zijn dochters, samen met ma, hem 
verzorgd. Het mocht niet baten. Met volle overgave heeft 
hij het Sacrament van de Zieken ontvangen en hebben we 
afscheid van hem kunnen nemen. 
Wij weten, dat pa nu eeuwige vrede en rust geniet bij de 
Heer. Hij heeft dit verdiend. 
Wij blijven aan hem denken in onze verhalen en herinne
ringen over hem. 

Voor uw meeleven bij de ziekte en na het overlijden van 
mijn man, onze pa en opa zijn we U erg dankbaar. 

J.M.G. Oude Nijhuis-Schasfoort 
Kinderen en kleinkinderen 


