
In dankbare nagedachlen1s aan 

Gerhardus Lambertus Oude Nijhuis 
echtgenoot van Antonia Maria Nolten 

Hij werd geboren 28 mei 1913 te Deurningen. Vrij 
onverwachts overleed hij in het ziekenhuis te Nieuwe· 
gein op 2 november 1990. Wij hebben hem te ruste 
gelegd op het parochieel kerkhof te Deummgen op 
6 november 1990. 

Toen wij hoopten dat geneeskundige hulp onze man 
en vader weer beterschap zou brengen, bleek tot onze 
grote teleurstelling dat hij aan het einde van zijn aardse 
levensreis was gekomen. 
In ons huwetijk en fami6eleven is ineens een grote 
leegte gevallen nu v.ij deze ge6efde mens moeten 
miSsen. In onze herinnering zal hij bij ons blijven en 
voortleven als een zorgzame echtgenoot en vader. 
Van jongsaf aan kende hij een leven van hard werken, 
zowel in en rond zijn huis als op de fabriek. Overal 
was hij een mens op wie je kon rekenen. 
Zijn liefde voor het werk wist hij te combineren .met 
zijn liefde en zorg voor vrouw en kinderen; in zijn vrije 
tijd was hij ook bijzonder artieidzaam en alle leven in 
dieren- en plantenwereld was hem bekend en dier· 
baar. 

Zo heeft hij als arbeidzame mens en zorgvolle huis
vader heel veel goed gedaan en bereikt: een dankbare 
herinnering die in ons nooit zal sterven. 
Op de dag van Allerzielen, gedachtenis aan alle over· 
ledenen, hebben wij hem uit handen moeten geven. 
Maar vanuit ons geloof, dat ook onze man en vader 
bezielde, mogen wij het weten en erop vertrouwen dat 
hij nu helemaal thuis is, waar wij uiteinclefijk allen eens 
weer samen mogen zijn. 
Wat wij nu hebben verloren, zuffen wij eens weer 
terugvinden, als wij ons mogen verheugen in het 
eeuwige leven, samen met onze geliefde man en 
vader, met de mens die wij kenden en liefhadden. 
Wij danken God om al het goede dat wij van hem 
mochten ondervinden, wij bidden om kracht en sterkte 
om verder te leven 1n zijn geest, wij vertrouwen op een 
wederziens in Gods eeuwigheid. 

Voor uw bfijken van medeleven na het overlijden van 
onze man en vader zeggen wij U hartelijk dank. 

Fam. Oude Nijhuis 


