


Vol liefde en dankbaarheid denken wij terug aan 

Johannes Joseph Willemsen 
Echtgenoot van Jo Nijhuis 

Johan werd geboren op 10 april 1935 te Losser. 
Geheel onverwachts is hij op 23 mei 2001 overle
den. Na een uitvaartdienst in de Emmauskerk heb
ben we hem op 26 mei begraven op het kerkhof 
aan de Schipleidelaan te Oldenzaal. 

Verbijstering. Machteloosheid. Woede. Onbegrip. 
Onze pa en opa is er niet meer. Zo onrechtvaardig. 
Zijn thuis was zijn alles. Altijd bezig in en om het 
huis. Altijd klaar voor een praatje met iedereen. 
De deur stond altijd open en de koffie werd meteen 
gezet. Gezelligheid , daar hield hij van . Als alle 
kinderen en kleinkinderen "thuis" waren, dan was 
pa op zijn best. 

Samen met ma heeft hij 40 jaar bijna volgemaakt, 
voor het feest werden al plannen gemaakt. 
Samen met ma heeft hij mooie tijden gehad. Vakan
ties naar Oostenrijk, ondanks zijn hoogtevrees, 
weekendjes weg in eigen land. Genieten van het 
leven was zijn motto en dat heeft hij zeker gedaan. 
Wij zijn erg blij terug te kunnen kijken op een vader 
en opa die plezier in het leven had en die voor zijn 
kleinkinderen alles over had. Niets was hem te gek. 
Als hij even niets te doen had, werden een of meer 

kleinkinderen opgetrommeld en dan werden er leuke 
dingen gedaan. Lekker fietsen, of met de overall en 
laarzen aan het land op, naar de manege om naar 
de paarden te kijken. Pa was een buitenmens en 
wij zijn erg blij dat hij en ma dat gevoel voor natuur 
en buitenleven op ons en onze kinderen hebben 
overgebracht. 
Pa was ook een emotioneel mens. Als er onrecht 
gedaan werd, aan wie dan ook, dan kon hij daar 
absoluut niet tegen. Na een weekje vakantie was 
het weerzien altijd een bijzonder emotioneel mo
ment. Mede hierdoor heeft hij ons geleerd de 
belangrijke van de minder belangrijke dingen te 
onderscheiden. 
Hij genoot van zijn huis, de tuin , de vrijheid. Hij 
genoot van zijn gezin . Hij was trots op ma, op zijn 
kinderen en op zijn kleinkinderen. 

Pa is er niet meer. 
Wij zullen je nooit vergeten en altijd je grappen, je 
humor en eeuwige goede humeur blijven herin
neren. 

Pa, bedankt voor alles wat je ons hebt meegegeven. 

Jo Nijhuis 
Kinderen en kleinkinderen 

Oldenzaal, 26 mei 2001 


