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Dankbaar gedenken we 

ALOYSIUS ALBERTUS JOHANNES 
NIJHUIS 

echtgenoot van 

JOHANNA GERHARDA JOSEPHINA 
VAN DER GRAVEN 

Hij werd geboren te Enschede op 26 febru
ari 1904. Hij overleed in ziekenhuis De Stads
maten te Enschede op 25 oktober 1984. De 
uitvaartdienst was in de St. Jacobuskerk te 
Enschede op 29 oktober d.a.v. De crematie
plechtigheid had plaats in crematorium 
"'Twente" te Usselo. 

*** 

Jarenlang dreef hij. samen met zijn vrouw 
Annie. de zaak aan de Oldenzaalsestraat. Toen 
hij het, na zijn ziekte in 1963, kalmer aan 
moest doen, gingen ze wonen aan de Van 
Loenshof 8a. 
Dankbaar konden ze terugzien op de fijne ge
zinsband toen Netty en Wies opgroeiden. En 
met een beetje weemoed dacht hij terug aan 
de vele vrienden van voetbalclub Pathmos
boys, waarvan hij jarenlang voorzitter was. Hij 

ontving ze thuis maar meer nog trok hij er 
met hen op uit voor de club. Of het nu ging 
om Pathmos-boys, de bond, de kerk of zijn 
partij : daar mochten ze niet aankomen. Dan 
kon hij fel worden. 
Hij genoot zichtbaar wanneer het vertrek naar 
Spanje weer aanbrak. Jaarlijks bracht hij er, 
ook in verband met zijn gezondheid, meerdere 
maanden door met zijn vrouw Annie en vrien
den. Nauwkeurig werd dan bepaald welke 
streek of kerk voor een bezoek aan de beurt 
kwam. Blij was hij ook telkens, wanneer de 
kinderen en kleinkinderen kwamen: "We zijn 
weer met zijn negenen". 
Zo is hij, toch nog onverwacht, gestorven: zijn 
laatste reis naar God, zo geloven we. "Geen 
oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord, in 
geen mensenverstand is opgekomen, wat God 
heeft bereid voor hen die hem liefhebben". 
Verdrietig, maar ook dankbaar voor zijn leven 
geven we hem uit handen, in de handen van 
de levende God. 

Enschede J.G.J. Nijhuis-Van 
der Graven 

Gronau Netty en Gerrit 
Ellen - Frank 

Wageningen Wies en Wijnand 
Dave 

Langs deze weg danken we allen hartelijk, die 
blijk gaven van hun deelneming bij het overlij
den en de uitvaart van onze pappie en opa. 


