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Door de tranen van dit uur 
sluipt de glimlach der herinnering, 
de fijne uren met die goede mens, 
die stem, die ogen en dat hart, 
dat hart vooral, lieve herinnering. 

Erik Nijhof 
echtgenoot van Gorette Slot 

I 

Erik werd geboren op 21 april 1967 te Hengelo. Bij zijn doopsel 
ontving hij de namen Hendril<us Gerhardus Maria. Bij een 
noodlottig ongeval verloor hij zijn leven op 17 augustus 1991. 
Na de Uitvaart in de parochieke!k van de H. Blasius te Delden 
op 21 augustus, werd hij begraven op het kerkhof van de 
parochie. 

Voor uw meeleven met ons verdriet bij het ste,ven van Erik, 
willen wij U danken. 

G.J.H. Nijhof-Slot 
Familie Nijhof 
Familie Slot 

Het leven van Erik was als een bloem, die nog aan het uitkomen 
was. Op z'n mooist. In het eerste huwelijksjaar met Gorette 
was hij diep gelukkig. De feestelijke veitondenheid en de sfeer 
van saamhorigheid van de huwelijksdag kleurden nog steeds 
de kontakten met famille en vrienden. 
Hij hield van de natuur. En hierin had hij ook zijn werk 
gevonden. Bossen. bomen, bloemen en dieren boeiden hem. 
En hij vond het leuk om met Marco, waar hij heel bevriend 
mee was. het bedrijf van zijn vader rond te gaan. Een beetje 
een jager was hij wel. 

Erik was een gevoelige jongen. Hij kon heel lief zijn voor zijn 
moeder en voor allen thuis. Hij was dit ook vo01 Gorette en 
heel het gezin van Gorette. Samen hadden zij in Bornerbroek 
een hete vriendenkring opgebouwd. Want ook de sport nam 
een grote plaats in zijn leven. 
Erik was geboren in een gelovig gezin. Een maand geleden 
was hij nog misdienaar bij een priesterjubileum. De verering 
van Maria had hij heel jong geleerd. 
Erik en Gorette verwachtten nog zo veel van het leven. H'eraan 
kwam op een harde manier een eind. De dood haalde bij een 
ongeluk Erik weg van Gorette. Waarom? Dit is te gek. Hier 
staat ons verstand stil. 
In geloof mogen we zeggen. dat Erik het werk is van Gods 
Handen, kind van God. Hij laat het werk van zijn Handen niet 
ve~oren gaan. Vrede en vreugde, eeuwig leven zal hij nu 
delen met zijn Schepper. 

Heer onze God, onbegrijpelijk is 
voor ons deze weg. 
Dank voor alles, 
wat U ons in Erik hebt geschonken. 




