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Danl\bare hennnenng aan 

Gerhardus Bernardus (Gerard) 
Nijhuis 

Geboren te Deurningen op 14 juni 1928 
Sinds 13 september 1960 echtgenoot van 

Leny Veldscholte 

Gesterkt door het H. Sacrament der Zieken m 
de vrede van Christus overleden te Hengelo op 
9 februari 2002 
Met een plechtige Eucharistieviering in de Kerk 
van de H. Jacobus de Meerdere te Lonneker 
hebben wij op 14 februari afscheid van hem 
genomen. 

Gerard was een man van weinig woorden, maar 
tegelijk iemand waarop je altijd kon vertrouwen. 
Een harde werker 1n de bouw, die ook altijd 
klaar stond voor iedereen, die een beroep op 
hem deed. 
Trouw aan Leny. met wie hij zo gelukkig was. 
Intens heeft hij, samen met haar, genoten van 
de vele wonderen van Gods schepping op hun 

vele wandel- en fietstochten door de natuur. 
Het viel hem moeilijk afscheid van haar te moe
ten nemen! 
Trouw was hij ook aan zijn familie, met wie hij 
een hechte band onderhield. Niet het minst met 
zijn neefjes en nichtjes. 
Trouw ook aan zijn vele vrienden en bekenden, 
die hem waardeerden om zijn eenvoud en 
goedheid. 
Trouw aan de Kerk, die h11 liefhad en waar hij 
meer dan 25 jaar als koorzanger Gods lof zong . 
Trouw aan God vooral, bij Wie hij als diep gelo
vig mens z11n kracht zocht in het dagelijks 
gebed en in de viering van de Eucharistie. 
Vertrouwend op de voorspraak van zijn patroon : 
de H Gerardus. die hij meer dan 50 jaar is gaan 
vereren in Overdinkel. 

Daarom vertrouwen wij, dat God nu ook tot hem 
Zijn woord zal spreken: "Goede en trouwe die
naar: over weinig waart ge trouw, over veel zal 
Ik u aanstellen. kom binnen m de vreugde van 
uw Heer.· (Mt. 25.21) 

Ik dank U heel hartelijk voor uw vriendschap en 
uw trouw tijdens de ziekte en bij het overlijden 
van Gerard 

Leny Nijhuis - Veldscholte 


