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In dankbare herinnering aan 

Bernard Nieuwhuis 
echtgenoot van 

Truus Schiphorst 
Bernard werd geboren op 10 maart 1937 te 
Beuningen. Na het ontvangen van het Sacrament der 
Zieken is hij temidden van ons allen vredig ingeslapen 
op 9 februari 2000 te Denekamp. Op 14 februari 2000 
hadden we hem voor het laatst in ons midden tijdens 
de uitvaartmis waarna we hem ter ruste hebben 
gelegd op ons R.K. kerkhof te Denekamp. 

"Rust nu maar uit, 
1e hebt je strijd gestreden 

Je hebt het als een moedig mens gedaan. 
Wie kan begn1pen wat je hebt geleden ? 
Wie kan voelen wat je hebt doorstaan ?" 

In onze herinnering zal hij blijven voortleven als een 
toegewijd man voor zijn vrouw Truus, als een zorgza
me vader voor zoon Gerne en schoondochter Wilma, 
als een lieve opa voor Lisa, als een diepgelovige en 
fijne mens. 

Bernard groeide op in een gezin van zeven kinderen te 
Beuningen. De fijne familieband die toen ontstond. zou 
altijd veel voor hem blijven betekenen. Op 2 april 1959 
trouwde hij met Truus Sch1phorst. Uit hun liefde voor 
elkaar werden twee kinderen geboren. Helaas kwam 
de oudste al vroeg te overlijden. Aan zijn vrouw Truus 

en hun zoon Gerrie heeft hij al z'n zorg en liefde gege
ven. Jarenlang werkte hij in de bouw. Dit buitenwerk 
lag hem bijzonder goed. Hij was een echt buitenmens. 
Zo kon hij enorm genieten van het werk in de tuin. En 
een praatje met iedereen, die hij kende, deed ook 
hemzelf bijzonder goed. 
In 1976 werd de nieuwe woning aan de Akkermaten 
betrokken. Zo bleef hij wonen dichtbij vele vertrouwde 
plekjes. Hiel ontwikkelde zich een fijne buurt. Vele, 
goede contacten maakten het tot een prettig wonen. 
De duivensport was één van z'n grote hobby's, waarbij 
de duivenvereniging "De vredesduif" op zijn support 
kon rekenen. Een ander boeiende hobby was het 
maken van böggelkorfjes. Met veel plezier heeft hij er 
talloos velen gevlochten. Bernard was blij om anderen 
van dienst te kunnen zijn. Of het nu ging om het onder
houd van een tuin of om een ander klusje: Bernard 
werd nooit tevergeefs gevraagd. 
In april vang jaar kwamen de eerste signalen van z'n 
ziekte. Maar in die maanden van ziekte lag ook de 
geboorte van z'n kleindochter Lisa. Vol vreugde beleef
de hij haar geboorte en ook de dag van haar doopsel. 
Zij gaf hem de kracht om te leven en om te genieten. 
Toen hij op bed kwam. heeft Truus. bijgestaan door 
Wiima hem bijzonder liefdevol en goed verzorgd. 
Enkele dagen voor z'n sterven heeft hij in geloof de 
Ziekenzalving ontvangen. Heel zijn leven stond in het 
teken van ons geloof. Op God heeft Bernard vertrouwd 
en op Hem z'n leven gebouwd. Daarom bidden wij met 
vertrouwen: Heer schenk hem de eeuwige rust en het 
eeuwige licht verlichtte hem. Dat hij moge rusten in 
vrede, Amen. 

Wij danken u allen harlehJk voor uw medeleven en uw gebed llJ
dens de ziekle en na het overh1den van m11n heve man, onze 
vader en opa. 

Truus, Gerrie. Wilma. Lisa 


