
rcr d ankbare herinnering aan 

JAN NIJHUIS 
H ij werd geboren te Borne o p 18 maan 1918. 

Voorzien van het H . Sacrament der Z ieken overleed hij 
in het Strcckûckenhuis te H engelo o p 8 juni 1994. 

De Plechtige U it' aan vond plaat> ' a n uit de 
S t. Theresiakerk te Borne op 11 juni 1994. waarna de 
begrafenis plaatsvond op het R .K. kerkhof te Borne . 

Hij \\ as nog zo vitaa l en voelde zich gezond. Toch " i>t Jan 
<lat hij c<.:n L\\are operatie moest ondergaan. Met zijn <sterke 
gestel was het risico miniem. Een onverwachte complicatie
ccn dag later werd hem echter noodlottig. Hij heeft gevoch
ten en ''ij bkvcn hopen. Geheel o nvef\vacht kwam toch het 
einde aan een mooi en r ijk leven . 
76 Jaar is Jan geworden. Wij missen hem. 

7ij n hele wcrk1amc Jc, en was hij een gewaardeerde kracht 
van de firma Erven ten Cate. 
In 1940 heeft hij het vaderland verded igd op de Grebbenberg 
en i~ in krijg\gc.·' angcnschap ge komen. 
Vanaf 1947 diende hij drie jaar als ' ergeant-majoor in 
Nederlands Indië, een ervaring die diepe indruk op hem heeft 
gemaakt. Hij bleef contact houden met oude dienst · 
kameraden . 

Ruim 68 jaar is Jan trouw lid geweest van het kerkkoor. Hij 
had een mooie \'Ollt' ba~\tcm en al\ \1taardcring \'OOI' zijn 
trouwe diensr ontving hij de pauselijke onderscheiding pro 
ecck.sia et pontifice. waar hij maar wat trots op wa~. 

:>.a het r1otselinge O\'etlijden van Lijn eerste vrouw heeft hij 
Ria leren kennen, ec.:n kcnni5making die uitgegroeid is tot een 
bijzondere relatie. In de argdupcn 14 jaar Lijn zij elkaar heel 
na .gekomen en hebben er met hun liefde voor gCLOrgd dat 
twee families één werden . !lij \\as een lieve opa en nin klein
kinderen hielden 'an hun opa Jan. 

In rol\\'a\t \Crcrouwen grng Jan door het IC\ en. Lijn geloof 
wa' een leidraad voor 1ijn denken en handck11. Erg \Cc1 
moeite heeft hij ~ehad met de vele 'eranderingen, die de 
ka1holickc gcmccmchap in zijn ogen onheNclbaar bl'>cha· 
digden. Jan he-eft deze menîng nooi1 verzwegen en 1ag het 
ab Lijn taak om Lijn medegdovigcn te ''aar"><.:huwen voor deze 
ontwikkelingen. 

'!u geven wij hem rcrug in de handen van Tiin Schepper. God 
zal hem belonen voor al het goede dat hij heeft gedaan. 
~1 ogc hij de ruq en de Hc:dl' \ lm.kn bij God thuis. 
\'oor hen die Jan 1eer nabiJ \\aren bhj ' en die stem. die o.gen 
en dat hart; dat hart vooral al\ een lit·,·c herinnering. 
Zijn lc\'cn Î\ nu vollooid . 

Voor al mv blijken 1·011 medele\.·en en belanguellinx dunk<m 
wij u run harre. De familie 


