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Hendrikus Gerardus Oude Nijhuis 

echtgenoot van 

Aleida Maria Josephina Kooiker 

Hij werd geboren te Beuningen in de "Vollen
hoek" op 16 januari 1913 en overleed na het ont· 
vangen van het Sacrament der Zieken op het 
feest van Hemelvaart van de Heer, 25 mei 1995, 
in het Oldenzaalse ziekenhuis. We hadden hem 
voor het laatst in ons midden tijdens de viering 
van de H. Eucharistie op 30 mei 1995, waarna 
we hem begraven hebben op het kerkhof van 
de St. N1colaasparochie te Denekamp. 

Met Hendrik Oude Nijhuis, voor de meeste men· 
sen bekend als "Groone Hendrik" is weer ie
mand van de voor-oorlogse generatie overleden, 
die hard gewerkt heeft aan de opbouw van on
ze nu welvarende samenleving. 
De "schup" was onlosmakelijk met zijn handen 
verbonden. Hij heeft hiermee de aarde bewerkt 
als geen van ons. Maar zijn arbeid stond in 
dienst van zijn gezin. 

In een goed huwelijk heeft hij bijna 44 jaar lief 
en leed met Lies gedeeld. 
De kinderen zullen zich vader blijven herinne
ren als een zorgzame vader, die als het nodig 
was ook streng kon zijn. 
De kleinkinderen treffen nu de lege stoel van opa 
aan. 
Familie, zeker Jan en Marietje in 't Veld en de 
buren missen een goede hulp en een gezellige 
prater aan hem, 
De parochiegemeenschap verliest in Hendrik 
een meelevende mede-gelovige. Toen hij de zon
dagse Hoogmis niet meer kon meevieren, bleef 
hij via de kerkradio met de geloofsgemeenschap 
verbonden. 
Nu we een welbesteed leven moeten gaan af· 
sluiten is er naast het verdriet om het gemis ook 
dankbaarheid. Dankbaar voor het vele goede, 
dat hij voor ons gedaan en betekend heeft. 
God zal hem daarvoor belonen en heeft hem nu 
tot Zich geroepen om te delen in het nieuwe Ie· 
ven van Jezus Christus. 
Hendrik, rust in vrede en blijf daarboven met ons 
verbonden. Wij doen het hier. 

Voor uw belangstelling en medeleven betoond 
na het overlijden van mijn lieve man, onze zorg· 
zame vader en opa betuigen wij U onze oprechte 
dank. 

A.M .J. Oude Nijhuis-Kooiker 
Kinderen en kleinkinderen. 


