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Met veel liefde willen wij blijven denken aan 

Gerhardus Johannes Nijhof 

echtgenoot van 

MARIA JOSEPHINA ANNA KLEINHAARHUIS 

Hij werd geboren te Losser op 29 oktober 1912. 
Op 21november1993 overleed hij te Losser. Op 
25 november d.o.v. hebben wij hem te rusten 
gelegd op het r.k. kerkhof aldaar. 

Pa, je was een eenvoudig, diepgelovig man. Je 
was zorgzaam voor ma, kinderen en kleinkinde
ren. Het liefst was je in je eigen omgeving, om
ringd door je familie, buren en kennissen. 
Nooit dacht je aan je zelf. 
Je had een warme belangstelling voor iedereen 
en was altijd enthousiast, kosten noch moeite 
werden gespaard om het ons naar de zin te ma
ken. 
En als wij dan van jou gulheid genoten, was jij 
degene die dan het meest van ons allen genoot. 

Pa, ie hebt je leven lang hard gewerkt. Buiten, 
dat je je werk in de textiel had, waren er ook nog 
de werkzaamheden op de boerderij . 

Je hebt dit altijd met veel plezier gedaan en 
mocht er ook graag over praten. 
Voor jou veel te vroeg moest je het werken op
geven vanwege je gezondheid. Veel plezier heb 
je daarna nog aan 't land gehad. 

Ziek zijn kon je aanvaarden, zolang je maar thuis 
was. De laatste maanden in Oldenhove waren, 
ondanks de zeer goede verzorging moeilijk voor 
1e te accepteren 
Je 81ste verjaardag heb jP. zeer bewust samen 
met ma, kinderen en kleinkinderen gevierd, 
daarna namen je krachten snel af door de slo
pende ziekte waar je aan leed. 

Pa, we zijn intens dankbaar voor alles wat we 
van je mochten ontvangen. We zullen je nooit 
vergeten. 

Bedankt Pa. 

Uw medeleven na het heengaan van mijn lieve 
man en onze vader en opa was voor ons een gro
te steun en troost. 
Wij danken U daarvoor hartelijk. 

M J A . Nijhof-Kleinhaarhuis 
Kinderen en kleinkinderen 


