
Terug naar de bron 

Hennie Nijenhuis 

Zijn handen hebben voor ons gewerkt, 
zijn hart heeft voor ons geklopt, 

zijn ogen hebben ons tot het laatst gezocht. 



Van ons is heengegaan 

Hendrikus Johannes Nijenhuis 
Hennie 

weduwnaar van 
Gezina Maria Theresia Nijenhuis-Nijenhuis 

Sientje 

Vader is 24 juni 1926 geboren in Losser. 
Na voorzien te zijn van het H. Sacrament der 
Zieken is hij na een ziekbed van 6 weken in 

het V.T.O. te Losser omringd door zijn naasten 
op 30 november 2002 vredig ingeslapen. 

Loslaten 

Loslaten is moeilijk 
Loslaten heeft ook met liefde te maken 

De liefde om een geliefd persoon 
Te laten gaan 

Daar waar hij naar toe wil 
Ondanks de leegte. die hij achterlaat 

Ondanks het gemis 
Hem toch los te laten 

Dat is pure liefde 

Lieve vader, schoonvader en Opa 

Je familie was je lust en je leven 
Alles wat jij kon heb jij ons gegeven 

Jij vond het altijd fijn 
Om bij ons te zijn 

Je kinderen, familie en vooral je kleinkinderen 
Door niets liet jij jou hinderen 

Om jouw schatten te zien 
Wat had je een pijn om het gemis van Sien 

Lieve Hennie wij hopen nu dat je fijn 
Weer gelukkig bij jouw Sien zult zijn 

Zij was de spil in jouw leven 
Alles had je willen geven 

Om maar weer bij haar te kunnen zijn 
0 wat deed dat leed ons pijn 

Je was en bleef een heel gelovig man 
Gebeden tot het eind en nu jij het niet meer kan 

Lieve Hennie wij bidden voor jou 
Dat God jouw gebeden verhoren zou 

Bedankt voor alles wat jij ons hebt gegeven 
Dat merkten we zelfs tot op het laatst van jouw leven 

Het afscheid van jou doet ons pijn 
Maar wat geweldig dat wij bij jou konden zijn 

Terwijl jij het Heilig olie ontving 
En op het moment dat je overging 
Hennie, je hebt je strijd gestreden 

Wij bidden dat je rust in vrede 
Amen 

Voor uw blijken van medeleven en uw aanwezigheid 
bij de uitvaart en begrafenis van onze (schoon·) vader 
en opa, zijn wij u erg dankbaar. Uw steun deed ons 
goed. 

Kinderen en kleinkinderen 


