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Dankbaar bewaren wij de herinnering aan het 

leven van 
Bennie Nijhuis 

echtgenoot van Annie Oude Mulders 

Hij werd 9eboren op 28 maart 1931 te Albergen. 
Op 9 april 1964 trad hij in het huwelijk met Annie 
Oude Mulders Daaruit ontstond een fijn gezin met 
drie lieve kinderen. 
Gesterkt door het H. Sacrament der zieken over
leed h11 toch nog onverwachts na een kortston
dig ziekbed op 28 november 1995 1n het zieken· 
huis Stadsmaten te Enschede. 

Op 1 december 1995 hebben wij afscheid van 
hem genomen tijdens een uitvaartmis in de H. 
Pancratiuskerk te Albergen. waarna wij hem be· 
geleid hebben naar het crematorium in Usselo. 
Pa is er niet meer. Hij heeft zich gewonnen moe· 
ten geven 111 een strijd waarvan hij wist dat deze 
niet te winnen was. Mede door de liefdevolle ver
zorging van het verpleçiend personeel, gezin en 
familie z11n wij God dankbaar dat we hem tot het 
laatst mochten behouden. 
Na zijn schooljaren moest hij werken voor de kost. 
Hij heeft een lange tijd gewerkt als vrachtwagen· 
chauffeur, en heeft daarbij vele kilometers plichts· 
getrouw afgelegd. 
Toen zijn gezondheid hem dwong het rustiger aan 
te doen, beleefde hij veel plezier aan de ritjes bij 
taxibedrijf Haarhuis. 

Daarnaast kreeg hiJ meer tijd voor z11n schdder
karweitjes, samen met Z1Jll 2 broers. Met name 
met zijn broer Theo heeft hij dat vaak en graag 
mogen doen. 
Ook kon hij samen met zijn gezin genieten van 
de vele vakanties in een zomerhuisje in de mooie 
natuur. 

Naast zijn werk en vele hobby's hield hij ook erg 
veel van een part11t1e biljarten wat hij elke dinsdag
morgen deed. Ook stak hij veel tijd in de honden· 
club, en hield hij erg veel van muziek. 
Voetbal was z1ïn lust en zijn leven en hij stond 
trouw elke zonda~ naar het 1 e elftal van de Tuk· 
kers te kijken. WiJ vertrouwen er echter op, dat 
pa nu gelukkig verder mag leven bij God. hoewel 
dat niet wegneemt, dat zijn heengaan heel zwaar 
valt voor ons. 

Beste man en lieve pa, bedankt voor alle liefde, 
die we op 'n speciaal plaatsje in ons hart bewa
ren. 

Wij willen u hartelijk danken voor alle medeleven 
tijdens zijn z1ek1e en na het overlijden van mijn 
man en onze vader. 

Annie Nijhuis-Oude Mulders 
Peter en Jenny 
Rinaldo en Bianca 
Miranda en Han 

Albergen. 1 december 1995 
Floris Radewfinsstraat 26 


