
Dankbaar willen wij gedenken 

Herman Nij huis 
(Hermanus Bernardus) 

echtgenoot van 
Beisie Nijhuis - Snippers 

* l oktober 1920 te Oldenzaal 
t 6 april 1998 te Oldenzaal 

Herman wilde graag dat er in eigen besloten kring 
afscheid van hem genomen zou worden. Wij heb
ben deze wens gerespecteerd. Wij hebben hem op 
9 april begeleid naar het crematorium te Usselo. 

Herman had wel 1eis. Hij maakte indruk op mensen 
Vooral in zijn werk bij de politie was hij gezien en 
dwong hij respect af. Een Oldenzaler in han en 
nieren Geboren en getogen aan de voet van de 
Plechelmustoren. Wie kende "'n lang'n" eigenlijk 
niet, op z'n motor met zijspan. Eens per jaar aan het 
hoofd van de carnavalsoptocht. Herman was door 
zijn werk niet vaak thuis. En was hij er wel, dan was 
hij in de garage te vinden, bezig met z 'n grote hobby 
en passie: 'auto's' . 
Een pietje precies, maar ook een plezierig mens. Als 
hij ergens binnenkwam, dan was er leven in de 
brouweriJ . 
Herman was een autoriteit en had een groot door
zertingsverrnogen Lange tijd was bij voorziner van 

de Oldenzaalse Wieler Club. Het deed hem meer 
dan goed zijn club te zien groeien en bloeien. Door 
ernstige rugklachten aangespoord, moest bij nood
gedwongen de luwte van bet leven gaan opzoeken 
Het was een zware klap voor deze altijd bezige man. 
Herman probeerde met vallen en opstaan nieuwe 
wegen te gaan en nieuwe hobby's te omarmen. Hij 
bleef opgewekt en attent. Gelukkig bad bij een 
brede interesse. Vooral voor zijn kleinkinderen 
waar bij erg dol en trois op was. 
De laatste jaren beperkte een chronische longziekte 
z'n mogelijkheden meer en meer. Hij kwam nu 
amper nog het huis uit. Hij verkoos vaak vrijwillig 
het isolement, om maar niemand tot Jast te hoeven 
zijn. Hij wilde zo lang mogelijk in zijn eigen 
venrouwde omgeving aan de Asterstraat blijven. 
Uit alle macht zette hij door en hij zei amper iets over 
zijn zorgwekkende toestand. Tot uiteindelijk alle 
kracht was verbruikt. 
In alle rust is bij van ons heengegaan. Ergens zijn 
we blij voor hem, omdat hem verder leed en 
benauwdheid bespaard zijn gebleven. Op zijn 
uitdrukkelijk verzoek, hebben wij in kleine kring 
afscheid van hem genomen. 

Wij hope11 dat hij rust i11 vrede. 

Wij danken u voor al uw blijken van belangstelling 
en meeleven. 

Beisie Nijhuis - Snippers 
Kinderen en kleinkinderen. 


