
t 
In dankbare herinnering aan 

Herman Joseph Nijhuis 
echtgenoot van 

Lies Nijhu is-Frielinck 
Hij werd geboren op 18 december 1921 te 
Noord-Berghuizen. Na een ernstige ziekte 
is hij, gesterkt door de Heiliqe Sacra
menten der Zieken, op 25 mei 1992 in zijn 
eigen huis te midden van zijn vrouw en 
kinderen, overleden. Op 29 mei 1992 werd 

ZiJn lichaam te ruste gelegd op het 
r.k. kerkhof te De Lutte. 

Tijdens zijn ziekte werd ons langzaam maar 
zeker duideli1k dar pa niet lang meer in ons 
midden zou zijn. De laatste weken werd hij 
liefdevol verzorgd door ma, in zijn eigen 
vertrouwde omgeving. 

Hij heeft zijn ziekte moedig gedragen, waar
bij hij grote kracht putte uit zijn diepe 
geloof. 

Vanuit dat geloof heeft hij zich zijn hele 
leven ingezet voor zijn gezin en de boerderij. 

Voor pa stond de liefde voor zijn vrouw en 
kinderen voorop. Samen met ma heeft hij 
zijn kinderen in sraat gesteld hun weg in 
het leven te vinden. Geen opoffering was 
hem daarbij te veel. 

Het werk op de boerderij was voor pa een 
levensvervulling. Samen met ma en zijn 
broer Frans heeft hij zijn leven lang, tot 
het laatste toe, genoten van dit werk. 

Pa Lal in onze herinnering blijven leven als 
iemand met grote liefde voor de natuur. 
Zijn talrijke wandelingen met ons door de 
vrije natuur en de vele fietstochten hebben 
een diepe indruk op ons achter gelaten. 

Pa. bedankt voor alles wat je ons gegeven 
en geleerd hebt, voor de mooie jaren die 
we samen mochten door brengen. 

Goede God en Moeder Maria, wij bidden 
U, geef pa de eeuwige vrede. 

Voor uw belangstelling en medeleven die 
wij van U mochten ondervinden tijdens de 
ziekte en na het overlijden van mijn man, 
onze vader en mijn broer, danken wij U 
hartelijk. 

De Lutte, mei 1992 
Bavelsweg 3 

Lies Nijhuis-Frielinck 
en kinderen 

Frans Nijhuis 


