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Om nooit te vergeten 

Peter Nijenhuis 

getrouwd met 

Annie Dunhof 

Hij werd op 6 juni 1941 in Losser geboren. In zijn 
middag slaap heeft het einde hem overvallen; 
hij stierf op maandagmiddag 18 maart 1996. 
Na de Eucharistieviering in zijn parochiekerk van 
de H Maria Geboorte, hebben wij hem te rusten 
gelegd op het kerkhof naast de kerk, 22 maart. 

10 Jaar geleden werd Peter voor het eerst ge
troffen door een hersenbloeding. Hij moest zijn 
mooie baan bij de Bernardus Stichting opgeven; 
bij de brandweer mocht hij niet meer zó mee
doen als hij graag wilde; zijn ziekte legde hem 
beperkingen op. Maar . hij liet zich niet be
perken. Hij bleef wie hij altijd was geweest: in 
één woord een fantastische man. 

Voor Annie zijn vrouw een geweldige echtge
noot, met wie hij de vele goede en slechte da
gen wist te delen, in ziekte en gezondheid. 
Voor de kinderen Eric en Monique een gewel
dige vader. Ookal had hij voor iedereen een 
praatje, een grapje; voor zijn vrouw en de kin
deren was hij veel meer een luisterend oor. 
Thuis onmisbaar, ook buiten de deur heeft nooit 
iemand tevergeefs een beroep op hem gedaan; 
in de parochiekerk was hij kollektant, vóór de vie
ring maakte hij Zijn ronde over het kerkhof langs 
de familie, stak een kaarsje op en ging naar zijn 
plaats; bij de brandweer was hij niet weg te 
slaan; bij de Bernardus Stichting bracht hij de 
post rond en hij was een fervent biljarter. 
Wij zullen Peter nooit vergeten om zijn positie
ve levenshouding, ookal mag je zeggen dat hij 
achter zijn glimlach en zijn grapjes, angst ver
borg en zorg over zijn gezondheid. Een ziekbed 
1s hem bespaard gebleven. In alle rust is hij let
terlijk ingeslapen. 

Hij moge rusten in vrede. 

Voor uw meeleven en uw aanwezigheid bij zijn 
uitvaart en begrafenis zijn wij U zeer erkentelijk. 
U bent een echte steun voor ons geweest. 

Annie 
Eric en Sandra 
Monique en Ronald 
Bowie 


