
In dankbare herinnering aan 

Hendrik Nijhof 

Hij werd geboren op 2december1928 te Hasselo. 
Hij is overleden op 30 april 1997 te Hengelo. Na 
de gezongen uitvaart hebben we Pa op 5 mei 1997 
te ruste gelegd op het parochiëel kerkhof te 
Deurningen. 

Pa groeide op in Hasselo, waarin hij in zijn jonge 
jaren werd geconfronteerd met de 2e wereldoor
log. Pa kende de verschrikkingen, maar Pa was 
niet haatdragend. 
Op 16-jarige leeftijd begon zijn loopbaan bij 
Hannink, alwaar hij bijna 43 jaar gewerkt heeft. 
In zijn jonge jaren heeft hij Ma leren kennen en 
samen hebben ze hun stek opgebouwd aan de 
Vossenbeltweg. 
Pa en Ma z ijn in 1957 getrouwd en er kwamen 3 
kinderen . 
Pa had hobby aan zijn tuin en zijn koeien. Het ging 
niet van harte dat Pa zijn koeien moest wegdoen 
omdat het niet meer rendabel was. 
Ondanks alles bleef Pa vrolijk en optimistisch en 
pi ichtsgetrouw. 

Toen het eerste kleinkind kwam was Pa de koning 
te rijk en iedereen mocht het horen. Pa heeft met 
plezier van de 5 kleinkinderen genoten. Ze had
den in zijn hart een speciaal plekje. 

Toen Pa de mogelijkheid kreeg om in de vut te 
gaan heeft Pa die kans met beide handen gegre
pen. 
Pa kreeg meer tijd voor de tu in en er werden 
talloze fietstochten gemaakt. Bij D.S.V.D. werd 
op zondag geen wedstrijd overgeslagen omdat 
Henk er voetbalde. 

De oprukkende stad baarde hem zorgen, maar 
zijn humoristische kijk op deze zaak hield hem op 
de been. 
Iedereen vond bij Pa een luisterend oor, in vro
lijke en in droevige tijden . 

Poedel's Hennikzei altijd: De l iefdemoetgroeien. 

Wij hopen in deze woorden de kracht te vinden 
om dit grote verl ies te dragen. 

Voor Uw belangstel ling, na het plotselinge over
lijden van mijn man, onze vader en opa, zeggen 
wij U onze hartelijke dank. 

Fien Nijhof-Volmer 
Kinderen en kleinkinderen 


