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Johannes Antonius Zeraphinus 
te Nijenhuis 

weduwnaar van 

ELTIEN GERM ES 

Hij werd geboren te Enschede op 12 okto
ber 1916. Hij overleed op 10 november 1992 
in het Medisch Spectrum Twente te En
schede. De Uitvaartdienst was in de St. Jo
zefkerk op 13 november d.a.v. Daarna volg
de de crematieplechtigheid te Usselo. 

Vader is altijd heel zorgzaam en attent voor 
moeder en ons, de vijf kinderen, geweest. 
Dit drukte hij uit in zijn werk dat best wel 
zwaar was. Maar ook thuis hielp hij wan
neer er bijvoorbeeld ziekte was. En later 
kon hij zomaar één van de kinderen of ne
gen kleinkinderen ineens blij verrassen. 
Toen hij, nog maar 45 jaar, voor zijn werk 
werd afgekeurd, had hij het daar dan ook 
erg moeil ijk mee. Maar hij sloeg er zich 

doorheen, ook later telkens, toen hij door 
andere kwalen sterk in zijn mogelijkheden 
werd beperkt. 
Toch genoot hij ook: van het gezellig 
samen-zijn met zijn vrouw Elly, van het be
zoek van de kinderen en kleinkinderen en 
van zijn hobbies lezen en puzzelen . Tot het 
laatst leefde hij mee met wat er in de wereld 
gebeurde: de oorlogen en de nood die hij 
overal zag, raakten hem diep. 
Toen moeder in januari van dit jaar over
leed, hoefde het voor hem niet meer. 
Graag wilde hij met haar verenigd worden. 
Daarmee drukte hij tevens uit hoe sterk hij 
geloofde in een leven en weerzien bij God. 
Na een ziekbed van veert ien dagen is hij 
gestorven. 
Moge God hem voor alles belonen en opne
men in Zijn huis. 

Onze Vader · Wees Gegroet 

Hartelijk danken we U, die ons uw blijken 
van deelneming hebt gegeven na het overlij· 
den en de uitvaart van onze zorgzame vader 
en lieve opa • 

De kinderen en kleinkinderen 


