
Ter dankbare herinnering aan 

GERHARDUS ANTONIUS 
NIJ HUIS 

weduwnaar van 
JOSEPHINA JOHANNA OUDE ALINK 

en 
GRADA MARIA HAARHUIS 

Hij werd op 1 mei 1902 geboren te 
Losser. - Na een arbeidzaam en wel
besteed leven, is hij op 18 december 
1988 overleden in het Bejaardencen-

trum Scholtenhof te Oldenzaal. 
Biddend hebben wij afscheid van hem 

genomen op 21 december in de 
St. Plechelmusbasiliek te Oldenzaal 
en hem daarna begeleid naar het 

crematorium te Usselo. 

t 
Zijn 86-jarig leven heeft zich voor 

onze ogen afgespeeld als een leven, 
rijk aan arbeid, wilskracht, creativi
teit en zorgzaamheid. 

Hij was een eerlijke, zorgzame en -
waar nodig - strenge vader en opa. 
Wij konden altijd bij hem terecht. 

Hij was gezegend met een goede 
gezondheid en dat stelde hem in 
staat om veel en hard te werken. 

In de loop der jaren heelt hij zich 
ontwikkeld tot een veelzijdig creatief 
man. Wat zijn ogen zagen, konden 
zijn handen maken. 

Hij zal dan ook in onze herinnering 
blijven voortleven als de man met de 
"gouden handen". 
Hij was een, op al.Ie gebieden, punk
tueel en perfektionistisch man. 

Hij was eerlijk en rechtuit in zijn 
mening. Zijn ja was ja en zijn nee was 
nee. Hoewel zijn stemming weleens 
wisselde, kon je altijd op hem aan. 

Naast voorspoed heeft hij ook te
genslag gekend. Met name het verlies 
van zij[l beide vrouwen heeft hem erg 
aangegrepen. En wie, zoals hij, lang 
leeft, moet de hitte van de dag 
trotseren. 

Na 16 jaar liefdevol verzorgd te zijn 
op het Bejaardencentrum Scholtenhof 
is hij in alle rust van ons heengegaan. 
Voor hem was het goed zo. Hij was 
uitgeleefd, opgebrand ten einde toe. 

Vader en opa, u heeft uw leven ge
leefd. U was een toonbeeld van goed
heid en zorg voor ons. Moge Uw 
goede voorbeeld ons tot navolging 
inspireren. Bedankt voor alles! 

RUST IN VREDE. 


