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Bid voor de ziel van 

·tJohannes Christianus Nijhof, 
echtgenoot van 
MARIA HENDRIKA TEN HAVE, 
eerder van 
HERMINA MARIA JOHANNA HEERBAART. 
Hij werd geboren te Hengelo 27 juni 1900, 
overleed te Enschede, na voorzien te zijn van 
de laatste H.H. Sakramenten, 23 februari 
1958 en werd 26 februari d .o .v. begraven 
op het r . k. kerkhof te Hengelo. 

De overledene was een vroom en rechtschapen 
man 1 want echt vroom zijn, is in alles, in de 
vreugdeli en in het verdriet van ons aardse 
bestaan, steeds de openbaring van Gods H. Wil 
te zien; in heel veel eigenschappen en deugden 
toonde hij, dat hij het serieus meende met een 
trouw volgeling van de Heer te zijn, zo kon 
hij dan ook nu, ofschoon het hem onmenselijk 
zwaar viel, in het begin varr de H. Vastentijd 
met Jezus Christus in Gethsemani neerknielen 
en aan de Vader zeggen: 11Vader niet mijn wil 
maar de uwe" . Zo heeft hij in zijn leven vol 
offers en kruisen steeds voorgeleefd, wat hij een 
ander leerde: Gods vertrouwen, dat leerde hij ook 
aan zijn armen, in wie hij zifn eigen broeder zag. 
Zo zal zijn nagedachteni s voor ons ztjn: een ge
dachtenis aan groot Godsvertrouwen; aan vader~ 
lijke liefde voor zijn gezin 1 vooral in de moeilijke 
uren van het leven; aan hartelijke bezorgdheid 
voor zijn arme medemensen; aan onvermoeibare 
ijver voor het Godshuis. 
Dierbare echtgenote en kinderen. dank voor Uw 
toewijding en zorgen, vooral voor Uw steun bij 
het vele verdriet dat wij samen volgens Gods 
wil moesten verduren. 
Mijn kinderen weest gehoorzaam aan moeder en 
weest goed voor haar, God zegene U allen bij 
het vervullen van Uw levenstaak. 
Allen die dit leest bid voor mij, ik bid voor U. 


