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In liefdevolle herinnering aan 

Herman Jozeph Nijhuis 
echtgenoot van 

Leny Kleijhuis 

• 14 november 1924 t 4 december 2009 

Na voorzien te zijn van het Heilig Sacrament der 
Zieken overleed Herman op 4 december 2009 in het 
ziekenhuis te Enschede. Op 8 december hebben wij 
hem, na de Uitvaartplechtigheid in de Plechelmuskerk 
te ruste gelegd op het R.K. kerkhof in De Lutte. 

Pa groeide op aan de Bentheimerstraat in De Lutte in 
een gelukkig gezin samen met 2 broers en 3 zussen. 
Hij ontmoette ma in 1954 en op 16 mei 1957 zijn ze 
getrouwd. 
Samen bouwden ze hun huis aan de Pastoor 
Geerdinkstraat. Ze kregen 3 kinderen en 
9 kleinkinderen. In 2007 waren pa en ma 50 jaar 
getrouwd, van deze mijlpaal in hun leven hebben ze 
enorm genoten. 

Pa en ma deden veel samen, ze hielden van 
gezelligheid, fietsen, muziek en wandelen. 
Herman hield enorm veel van zijn kinderen en 
kleinkinderen en toonde veel interesse in deze. 

Hij heeft van zijn grote hobby schilderen, z'n werk 
kunnen maken en was hierin zeer gedreven en 
kundig. Hij was een perfectionist, hield van de natuur 
en was verder erg druk met zijn tuin die er tip top bij 
moest liggen. 
Hij is actief geweest bij het toneel, zangkoor en de 
Plechelmus Harmonie. Ook voor de kerk stond hij 
altijd klaar. Hij hielp bij het schilderen van de kerk en 
bij het onderhoud van de begraafplaats. 
Hij was een trouw kerkganger. 

Pa was een gezellig en sociaal man, belangstellend 
voor alles en iedereen en altijd in voor een grapje en 
een praatje. Altijd stond hij klaar voor anderen en hij 
plaatste zichzelf nooit op de voorgrond. 
Enkele weken geleden moest Herman een 
hartoperatie ondergaan. Diverse complicaties traden 
op en telkens wist hij deze door grote strijdlust en 
doorzettingsvermogen te overwinnen. 
Dat vergde op het laatst te veel energie en hierdoor 
overleed hij toch nog onverwachts op 4 december 
2009. 
Dankbaar zijn wij, dat een verdere lijdensweg hem 
bespaard is gebleven. 

Lieve "Pa~ je was een geweldige man. vader en opa. 
Bedankt voor alles. 

Wij bedanken u hartelijk voor uw komst en blijk van 
medeleven. 

Leny Nijhuis - Kleijhuis 
Kinderen en kleinkinderen 




