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In dankbare herinnering aan 

Gerhardus Johannes Nijhuis 
echtgenoot van 

JOHA \'JA GEERTRUID:\ BEERNl"\K 

Hij werd geboren op 19 oktober 1919 op de 
. Punrhuizen· in Beuningen. 30 juni 1990 
O\:erleed hij na voorzien te zijn van het 
Sacrament der Zieken in het r k. ziekenhuis 
te Oldenzaal. :5 juli hebben we 111dens de 
viering van de H. Eucharistie afscheid \.'an 
hem genomen. waarna we hem re rusten 
hebben gelegd op het parochieel kerkhof 

van Denekamp. 

Hoe groot de verslagenheid ook is na het 
heengaan van m11n lieve man. onze vader 
en opa. des re grorer Is onze dankbaarheid 
dat wij hem in ons midden mochten hebben. 
Ondanks zijn ziekte heeft hij nooit geklaagd. 
Eerder was hij bezorqd om degene die hem 
heel na aan het hart lagen. 
Thuis was hij een goede man en vader, die 
alle tijd nam voor zijn vrouw. kinderen en 
kleinkinderen. Eenvoud kenmerkte hem en 
daarom vond hij her beier als de aandacht 
op anderen gevestigd werd. 
In zijn werk heeft hij zich altijd verantwoor. 
delijk gevoeld voor zijn raken. 

Het werk op de boerderij deed hij mei veel 
liefde en zorg. Tuinieren was 7ijn grore 
hobby. HiJ wandelde graag In her bos en 
genoot ddn van de natuur. De bloemen uit 
die natuur werden door zijn ziekte voor 
hem dorre bloemen; het mooie was weg 
Hee moer voor hem een zwaar kruis ge
weest zijn toen hij zijn lichamelijke krach· 
ten voelde afnemen en de angst van een 
mogelijk naderend einde over hem kwam. 
In zijn ziekre heeft hiJ heef veel gebeden. 
Zijn verbondenheid mer God heeft hem zeker 
geholpen in deze bijna onmenselijke strijd. 
Vader. dank voor het \ele dar u aan ons 
geqeven hebt. Rust in vrede en blijf bij 
God aan ons denken. 

Voor uw deelneming en meeleven. onder
vonden tijdens de ziekte en na het over
lijden van mijn lieve man en onze zorgzame 
vader en opa betuigen wij U onze oprechte 
dank. 

De familie 


