
Met veel liefde blijven we denken aan 

Johan Nijhof 
echtgenoot van Truus Wolbert 

vader van Th11s. Bas en Marieke 

Johan werd geboren in Delden op 11 januari 1950. Na 
een kortstondige. maar slopende ziekte overleed hiJ op 
21 september 1998 We hadden hem voor het laatst in 
ons midden tijdens een Eucharistieviering in z11n parochie
kerk, de H. Drieëenheid, waarna we hem in besloten kring 
hebben begeleid naar het crematorium van Usselo. 

"Helemaal verstomd en sprakeloos zijn wij door 
het overlijden van Johan. Zijn vertrouwde en 

vanzelfsprekende aanwezigheid in ons midden 
moeten we missen. De leegte die hij nu achter
last maakt ons intens verdrietig. Het is moeilijk 

woorden te vinden, maar we willen toch wat 
proberen te zeggen .. " ·. 

Jij vroege vogel; je kwam elke dag 
tijd tekort voor ons en iedereen. 

Truus 

Ps. ik hoop dat ik ooit zo wordt. 
zoals jij was. Ik hou van je. 

Thijs 

Pap. 1k weet dat ik voor jou de makkelijkste niet was. 
maar ondanks dat begrepen we elkaar goed. 

Bas 

Het beste team van het gezin. Papa. 1k beloof je dat 
1k er voor zal zorgen dat je trots op me zult zijn. 

Bedankt dat je mijn broer was. 
bedankt voor die fijne jaren. 

Lenie 

Een poot van Dribbel en Doris. 

Marieke 

Lieve Johan, dat pj nog zo blij kon zijn 
met elke dag die je werd gegeven. 

Dat je op hele kleine dingen 
zo gretig wist te leven. 

Dat je zo vol van moed kon zijn 
zo'n berusting kon verwerven. 

Dat ;ij, zo gehecht aan het leven 
toen het moest. kon sterven. 
Dat jij zo dicht bij ons kon zijn 

maakt alles minder zwart. 
Echt sterven zul je voor ons nooit 
omdat je voortleeft in ons hart 

September 1998 

Voor uw belangstelling en mede
leven danken wij u hartelijk. 

Fam. N11hof 


