
SteNen in vrede is met een 
gerust hart je ogen kunnen sluiten 

Wij bewaren een fijne herinnering aan 

Johannes Hendrikus Oude Nijhuis 
Jan 

Jan is geboren op 2 juni 1923 te Deurningen en overleed, na 
gesterkt te zijn door het Sacrament der ziekenzalving, in de 
vroege ochtend van 23 januari 2004. Op 28 januari 2004 
hebben wij afscheid genomen tijdens de eucharistieviering in 
de H. Plechelmuskerk te Deurningen en hem te ruste gelegd in 
het familiegraf op het parochiële kerkhof te Deurningen. 

Hij groeide op in een katholiek gezin met vijf kinderen. Zijn 
moeder stierf toen hij zes jaar oud was. Dit was een moeilijke 
tijd. 
Jan leefde met hart en nieren voor de boerderij. Bij het bedrijf, 
welke hij samen met Hendrik opbouwde, bleef hij tot het laatste 
toe betrokken; zijn handen hebben er bergen werk verzet. Hij 
hoefde ook nooit op vakantie, want in en om zijn eigen huis, op 
de boerderij en in de natuur voelde hij zich gelukkig. 
Daarnaast hechtte hij ook veel waarde aan de sociale 
contacten; hij was altijd blij als mensen bij hem op bezoek 
kwamen. Ook was hij nauw betrokken bij het wel en wee van 
het gezin van Hendrik en Annie. Bij elke gebeurtenis was hij er, 
hij hoorde er helemaal bij. Ook Truus was een belangrijke 
persoon in zijn leven, zij was er altijd voor hem. 
Jan was een man met karakter, hij was kritisch, had een 
vooruitstrevende denkwijze, en ging discussies niet uit de weg. 

Daarbij vertelde hij mensen wat hij dacht, nam geen blad voor 
de mond. Ook de vele verhalen over vroegere tijden zullen 
nog veel mensen heugen. 
Lezen was zijn hobby, alle vakbladen en kranten werden 
doorgelezen, hij bleef op de hoogte van het nieuws wat zich 
afspeelde in binnen- en buitenland. Hij was breed 
georiënteerd, de atlas werd meennalen uit de kast gehaald. 
Ook vervulde hij allerlei activiteiten in bijv. het bestuur van de 
Rabobank en de CA& VV. Menig uurtje bracht hij hierbij door, 
gezelligheid speelde ook hier een grote rol. 
Een dîeptepunt in zijn leven was het verlies van zijn vader en 
zus Annie in december 1972. Een gebeurtenis wat veel indruk 
op de hele familie maakte. 
Vorig jaar, toen hij 80 jaar werd, gaf hij een mooi verjaardags
feest. Hij genoot intens van de gezelligheid van de familie, 
buren en vrienden. De volgende ochtend werd het feestje nog 
even herhaald. Het was attijd gezellig, een verjaardag bij Jan, 
de dag erna moesten we altijd even terugkomen om het 
overgebleven gebak op te eten" . 
Zijn motto was dan ook: • · t mot er maar op an'. 

En" . ineens, vrijdag 23 januari, was Jan er niet meer. Een 
hersenbloeding werd hem fataal. Hij was nog lang niet klaar 
met het leven". 

Velen zullen zich Jan herinneren als een eenvoudige man, 
met een eerlijk hart; heel gewoon en toch bijzonder" . 

leder, die met ons heeft meegeleefd en ons tot steun is 
geweest rond het plotselinge overlijden van onze broer, zwager 
en oom Jan, willen we daarvoor heel hartelijk bedanken. 

Familie Oude Nijhuis 


