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Dankbare herinnering aan 

ALBERT JAN HENDRIK NIJHUIS 
echtgenoot van 

Maria Gezina Berens 
Geboren te Enschede op 28 aug. 1916. 
Gesterkt door het H. Sakrament der zie
ken aldaar in de vrede van Christus 
overleden op 9 juli 1989. 

Albert blijft in onze herinnering voort
leven als een rechtschapen man, uit
muntend in liefde voor zijn vrouw en in 
;:ijn betrokkenheid bij zijn familie. 
Een man van grote eenvoud, met een 
sterk sociaal karakter en een rotsvast 
geloof. Ruim 25 jaar bracht hij door in 
Canada, waar hij zich een goede positie 
wist te verwerven. Samen met zijn 
vrouw en vrienden heeft hij daar ook 
volop genoten. Meerdere malen keerde 
hij naar Nederland terug omdat hij in 
een zekere rusteloosheid toch ook weer 
niet zonder zijn famil ie kon. De geeste
lijke toestand van zijn vrouw deed hem 
definitief terugkeren naar zijn oorspron· 
kelijke vaderland. Het feit, dat Marie 
geestelijk voor hem practisch niet meer 
bereikbaar was, betekende voor hem 

het zwaarste kruis. Maar juist in die 
jaren, dat zij in het verpleegtehuis ver
bleef kwam zijn trouw en liefde voor 
haar nóg sterker naar voren. Waar hij
zelf altijd voor anderen had klaar ge
staan, betekende het voor hem ontzag
lijk veel, zoveel steun en meeleven te 
mogen ontvangen van zijn naaste fami
lie. Gelovend, dat "ons vaderland is in 
de hemel" (Fil. 3, 20), bereidde hij zich 
serieus voor op de grote ontmoeting 
met God, vertrouwend op Maria. Zijn 
wens te mogen sterven op zondag, 
waarop de Kerk de verrijzenis viert van 
Christus, ging in vervul ling. 

Goede Moeder Maria: Albert koesterde 
steeds een grote liefde voor U. Wil 
hem, nu hij zijn kruisweg heeft voltooid, 
binnen leiden in de eeuwige Paasvreug
de van Uw Zoon, om daar, samen mét 
U, ten beste te spreken voor ons, totdat 
wij eens, in God, weer met elkaar ver
enigd zijn. 

Uit dankbaarheid voor uw zorg en mee
leven en ter gedachtenis aan Albert. 

M. G. Nijhuis - Berens 
en familie 


