
Dank zi; Christus' Verri;zeniJ 
ove1winr het leven de dood 
en hoop onze onmacht .". 

Bli jven we dan1tbao' in onze herinnering de 
gedat:hfenis bewaren aan 

JOHANNES NIJHUIS 
echtgenoot va!\ 

GEERTRUIDA GEZINA TER DUIS 
Hoj werd geboren op 3 1ul1 1885 te Beuningen en 
overleed op 22 mei 1981, na voorzien te tijn van het 
SDcrDment der 1ieken. Zijn lichoam is te ruste gelegd 
op hel R.K. kerkhof Ie Denekamp op 26 mei 1981 , 

Afscheid ne men van iemand die ons lief is, rnaakt 
de mens bedroefd en verdrietig. En toch, 

de vele mooie herinnering en aan deze man, vader 
en opa; 

" de "•Ie jaren dot we hem in ons midden mochten 
hebben; 

- het feil d.Jt h11 thuis kon bl ijven verzorgd worden 
en geen p11n l1jke dood moest kennen, dal alles 
stemt ons dolnkbau tegenover God. 

Hij was een man om v•n te houden door z;JO spon
tane goedheid voor 1ede'8en en vooral door ziJn een
voud. 
Totdat de oudefdom hem parten begon te speren, wist 
hij, onóonks alles wat het leven aan zorgen, verdriet, 
on1ekerheden en moeilijkheden kan meebrengen, de 
mooie kanten ervon te zien. En dat kon allemaal om
dat ziJn leven een echte diepe basis vond in zijn 
godsdiens tzin en menselijke eenvoud, w&nt vooral 
eenvoud is hel feeslkleed van de mens. Hoei kalm en 
rustig is hij van ons heengegaan. Omdal hij niet voor 
zichieff heeft geleefd, vertrouwen we erop, dol hij 
nu verder leeft bij de Heer, ja, we zijn er leker van. 
Mijn lieve vrouw, ik ben je erg dankbaar voor de 
liefdevolle veiorgin9. die ik steeds mocht ondervin
den. Dag en nicht mocht ik op jou rekenen. tot het 
laatste toe. 

Mijn dierbare kinderen en kleinkinderen, probeert dan 
dit beeld van werkzaamheid en eerlijke godsdienstzin 
1n U Ie bewaren, om U er gelovig aan op te trekken 
en dan zult U het goede, dat moeder en ik samen 
waren begonnen, kunnen voortzetten in Uw eigen 
leven. 
lieve vader, dank voor alles en rust nu in vrede bij 
God. 

We zijn U dankbaar dal U samen met ons hebt wil

len afscheid nemen van onze dierbare man, vader en 

opa. 
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Holtweg 4 
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