
Ter gedachtenis aan 

Hermannus Johannes Nijhof 
weduwnaar van 

Wilhelmina Geziena Peters. 
Hij werd op 23 februari 1go9 te Gronau 
geboren. 
In januari 1987 werd hij getroffen door 
een ongeneeslijke ziekte. 
Gesterkt door het sacrament van de 
zieken is hij gestorven op 16 januari 
1988 en is hij zijn laatste weg gegaan 
naar God en zijn geliefde vrouw, om 
zich voor altijd weer bij haar te voegen. 
Op 21 januari 1988 hebben we ons 
voor het laatst rond zijn lichaam ver
enigd in de R.K. Kerk te Boekelo o~ 
Eucharistie te vieren en hem daarb11 
volledig aan de Heer toevertrouwd. 

Harm, tot 15 augustus 1983, de zorg· 
zame echtgenoot en voor ons kinderen 
en kleinkinderen tot nu een lieve vader 
en opa, vond in zijn hardwerkende 
leven altijd weer de kracht om door 
te gaan. 
Vallen, maar altijd weer opstaan en 
terugvechten was zijn karakter. 
Zijn grootste verlies, de dood van zijn 
vrouw, kwam hij slechts moeizaam te 
boven. 

Zijn hele inzet in dit leven gold zijn 
gezin. Met een grote eenvoud wist hij 
veel te geven in woord en gebaar. 
Als echtgenoot was hij trouw, dro~g 
zijn vrouw op handen en voor ons kin
deren en kleinkinderen was hij een on
opvallende, maar altijd duidelijk aan
wezige vader en opa. 
Zijn arbeidzame leven speelde zich niet 
alleen af in de fabriek, waar hij 50 jaar 
zijn trouwe dienst verleende, maar ook 
daarbuiten. 
De natuur, zijn land en tuin, een tuin 
die vooral de mooiste moest zijn, wa
ren zijn grootste hobby's. Hierin bracht 
hij menig uurtje door, zijn altijd bezige 
handen en zijn vertrouwde loop in de 
tuin en land, zullen ons allemaal nog 
lang b1jbl1jven als iets goeds, een éèn
zijn met God en zijn natuur. 
Ook de voetbal, met name zijn gelief
de Twente, zal een groot supporter 
moeten missen. Door zijn trouwheid 
aan deze club is niet Twente maar hij 
als fan zeker kampioen geweest. 
Zijn wens om thuis in zijn eigen ver
trouwde omgeving te mogen sterven, is 
in vervulling gegaan. 
Sterven heeft iets oneindigs verdrietigs, 
maar geeft ook een saamhorigheid on
der elkaar. Evenals met zijn vrouw is 
ook hij in deze sfeer met liefde en zorg 



omringd en heeft hij het in dankbaar
heid aanvaard. 
Hoe sterk de drang om 80 jaar te mo
gen worden ook aanwezig was, hij heeft 
het helaas niet mogen beleven. 
Nu ook hij van ons is heengegaan, be· 
seffen wij nog sterker dat het "thuis" 
zijn er niet meer is. Onze band met 
hun was en is zeer sterk. 
Wij zullen in onze herinnering aan 
onze vader en moeder, opa en oma 
dankbaar zijn voor datgene wat ze al
tijd voor ons gedaan hebben en zijn 
gelukkig met de gedachte dat wij met 
ons allen een stukje terug hebben kun· 
nen geven. 
Wij willen tot God bidden: laat hem 
genieten van een welverdiende eeuwige 
rust samen met zijn vrouw. 

Familieleden, vrienden en kennissen 
die tijdens Pa's leven en na zijn over
lijden belangstelling hebben getoond, 
danken wij hartelijk. 

Herman en Betsy 
Nicolette en Eric 
Koen en Jolanda 

Marieke en Gerhard 

IN MEMORIAM 


