
Dankbaar gedenken we 

JAN HERMAN NIJHUIS 
echtgenoot van 

VERONICA JOHANNA MARIA 
ZERNITZ 

Hij werd geboren te Lonneker op 
31 oktober 1911. - Hij overleed, geheel 

onverwacht en nog voorzien van de 
H.Sacramenten der ziekenzalving, op 
drie-en-zeventig jarige leeftijd in het 

ziekenhuis De Stadsmaten, Enschede, 
op 22 februari 1985. De uitvaartmis had 
plaats in de St.Jozefkerk en de crema-
tieplechtigheid te Usselo op 26 febr. 

Nog maar pas geleden vierden hij en 
zijn vrouw hun 47-jarig huwelijk. 
Hun leven in de flat aan de Hengelo
sestraat had nog zo mooi kunnen zijn: 
alles volg.en wat er omging in de 
wereld van de sport, bezig zijn met het 
Enschede van vroeger. de treinenloop 
bijhouden vanuit de flat die uitziet op 
het station, het nieuws volgen in de 
krant en via de T.V.: ervan genieten 
wanneer de 4 kinderen met de klein-
kinderen op bezoek kwamen ...... . 
Totdat zijn plotseling overlijden aan 
dit alles een einde maakte. 

Hii was altijd opgewekt en hartelijk en 
hield er niet van· zich op de voorgrond 
te dringen. - Hij was dankbaar voor al 
het mooie, waarvan hij, na 'n arbeid
zaam leven in de textielindustrie kon 
genieten. 

In zijn g,eloven hield hij niet van over~ 
drijven en had de vroegere manier van 
kerk-zijn z'n voorkeur: herinneringen 
aan de St.Jansparochie kwamen vaak 
naar boven. 
Zó is hij gestorven: een mens om van 

te houden. 
In geloof zeggen we, dat dit het einde 
niet is. We houden ons vast aan de 
woorden van Jezus: "Wie gelooft zal 
leven, ook al is hij gestorven." 
Levend bij God wacht hij op ons en 

bidt hij voor ons. 
Wij willen hem niet vergeten. 

ONZE VADER WEES GEGROET 

We danken U hartelijk voor het mede
leven, betoond na het overlijden en bij 
de uitvaart van mijn lieve man, onze 
zorgzame vader, schoonvader en opa. 

V. J. M. Nijhuis-Zernitz 
Kinderen en kleinkinderen 

Enschede. 26 februari 1985 


