
Dankbaar gedenken wij 

Jan Willem Nijhuis 

weduwnaar van Aleida Maria ter Braak 

Hij werd geboren te Weerselo 30 september 
1909 en overleed 26 mei 1994 in het zieken
huis te Enschede. Biddend hebben we afscheid 
van hem genomen in de St. Plechelmusbasiliek 
op 30 mei en hem daarna te rusten gelegd op 
de begraafplaats te Oldenzaal. 

Het ging niet meer. Voortdurende benauwdheid 
vanwege een longziekte deed hem naar de 
dood verlangen. Hij vond dat het genoeg was 
geweest. Hij was een eenvoudig hardwerkende 
man, die veNuld was van een grote zorg voor 
zijn gezin. 
Als jongen van 11 jaar werkte hij twee jaar op 
een boerderij tot hij werk kreeg bij Gelderman 
waar hij bijna 50 jaar gewerkt heeft, tot aan de 
VUT. Terwijl moeder thuis voor alles zorgde, 
werkte hij in ploegendienst van 's morgens vroeg 
tot 's avonds laat. 
Zijn leven is zwaar geweest en bepaald niet over 
rozen gegaan. Veel heeft hij geleden aan het 
overlijden van Paul ten gevolge van een ver
keersongeval. Moeder, die al ziek was, kon het 

verdriet niet aan en stierf zeven weken later. 
Dat was voor hem een grote, bijna onoverko
melijke klap, die hij op zijn eigen manier ver
werkte. 
Toen hij na zijn pensionering het rijbewijs nog 
haalde, ging hij en moeder samen vaak rijden 
in het Twenteland, met name in de buurt van 
Weerselo, zijn geboorteplaats. 
Tot het laatst toe heeft hij zelfstandig gewoond, 
want van een bejaardenhuis of verzorgingshuis 
moest hij niets weten. 
Hij was altijd thuis in zijn huisje aan de Narcissen
straat, waar hij zich op zijn gemak voelde. Hij 
was bepaald niet veeleisend, en als hij de TV en 
zijn sigaretje maar had, dan was hij heel tevre
den en gelukkig. Zelf zij hij dan: "Ik heb het nog 
nooit zo goed gehad." 
Moge hij nu met moeder en Paul voorgoed 
herenigd zijn in Gods Vaderhuis. 

Rust in vrede. 

Voor uw blijken van belangstelling en mede 
leven die wij mochten ondervinden na het 
overlijden van onze vader, schoonvader en opa, 
zeggen wij U hartelijk dank. 

Kinderen, 
klein- en achterkleinkinderen 


