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Dankbare herinnering aan 

Gerardus Hendrikus Johannes 
Nij boer 

weduwnaar van 

Aleida Helena hooge Venterink 

Hij werd geboren op 15 mei 1926 te Noord· 
Deurningen. Na het ontvangen van het sacra
ment der Zieken overleed hij toch nog onver
wacht op 10 april 2000 in het Medisch 
Spectrum Twente te Enschede. 
We hadden hem 14 april voor het laatst in ons 
midden tijdens de uitvaartviering in de St. 
Nicolaaskerk te Denekamp, waarna we hem bij 
moeder te rusten hebben gelegd op het R.K. 
kerkhof aldaar. 

Bijna zijn hele leven heeft hij doorgebracht in 
Denekamp. Pa leefde zoals hij was, beschei
den, optimistisch en rechtvaardig. Hij was blij 
met wat hij had. Pa, jouw heengaan heeft ons 
verrast, het kwam voor ons te vroeg. 
Zijn werk beschouwde hij als zijn hobby. Ook 
hield hij ontzettend veel van fietsen, zwemmen 
en van de natuur. 

De militaire diensttijd die hij in Indië heeft door
gebracht heeft een diepe indruk op hem 
gemaakt. 
Zijn leven stond in het teken van verzorgen. 
Jarenlang heeft hij de zorg van Ma op zich 
genomen. Haar ziekte was zijn grote zorg. 
De laatste jaren heb je het samen met Rieky 

. erg naar je zin gehad. Jull ie genoten van de 
fijne vakanties samen. Helaas mag dit niet meer 
zo zijn. Rieky zal je zeker erg missen. Het is 
jammer dat je kleinkinderen niet meer kunnen 
genieten van zo'n opa. 
Dat je uit je lijden verlost bent, geeft een troost, 
maar zeker geen voldoening. Je bent nu weer 
samen met Ma. 
We zullen je missen, maar gunnen je de rust die 
je zozeer verdiend hebt. 

Wij danken u hartelijk voor uw belangstelling en 
deelneming bij het heengaan van onze zorgza
me vader, lieve opa en mijn dierbare vriend. 
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