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Een dankbare herinnering aan 

Martinus Johann" Nijhuia 

echtgenoot van Catharina Hengelman 

Hij werd op 27 juni 1934 in Losser geboren. 
Op 7 juli 1995 overleed hij geheel onver
wacht In het verpleeghuis "Oldenhove". Wij 
hebben hem op 11 juli, na een 
Uitvaartviering in de Maria Geboortekerk te 
Losser, naar het crematorium te Usselo be
geleid. 

Nu we zo plotseling afscheid moeten nemen 
van mijn lieve man, onze zorgzame vader en 
opa, willen we hem blijven herinneren zoals 
hij onder ons geleefd heeft. 
Als kind groeide hij op in het St. Antoniuste
hu1s in Denekamp. Vanaf zijn achttiende jaar 
kwam hij bij de familie Hengelman, waar hij 
zijn latere vrouw leerde kennen. Zo voelde 
hij zich dan ook zeer verbonden met haar 
broers en zussen. En het tehuis in 
Denekamp bleef voor hem zijn thuis, waar hij 
erg graag naar toe ging. 

Samen met moeder bouwde hij een gezin 
op, waarin zes kinderen opgroeiden. Bijna 
veertig jaar lang deelden ze samen lief en 
leed. 
En hij hield ook veel van zijn kleinkinderen. 
Wat was hij blij dat hij weer opa zou worden. 
Hij had verschillende hobby's, zoals het vis
sen, dat hij van jongsaf graag deed. Hij was 
graag in de natuur. Zo maakte hij, samen 
met moeder ook mooie tochten op de brom
mer. En hij knutselde vaak in de schuur. Zo 
was hij altijd bezig. 
Hij was een gelovig mens, die dat op zijn ei
gen manier beleefde. Verdrietig geven we 
hem uit handen, maar we weten hem nu bij 
God, in Zijn Liefde en Zijn Vreugde. 

Rust In vredel 

We zijn u dankbaar voor uw medeleven, be· 
toond na het zo plotselinge overlijden van 
mijn zorgzame man, onze lieve vader, 
schoonvader en opa 

C. Nljhuis - Hengelrnan 
kinderen en kleinkinderen 


