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In dankbare herinnering aan 

Paulus Albers 

weduwnaar van 
Aleida Johanna Zwerink 

Hij werd geboren te Enschede op 25 
januari 1921 en overleed, gesterkt door 
het H. Sacrament der Zieken, in het 
ziekenhuis aldaar op 4 november 1994. 
De H. Eucharistie bij zijn Uitvaart werd 
gevierd in de Goede Herderkerk te 
Enschede op 8 november, waarna de 
crematie volgde te Usselo. 
Na een kort ziekbed is Paul Albers toch 
nog onverwacht overleden. Voor hem 
betekende het leven niet veel meer na 
het overlijden van zijn vrouw 1n 1988. Zij 
hadden samen in hun goede huwelijk 
het verdriet van de kinderloosheid 
gedragen en waren op deze wijze heel 
sterk op elkaar betrokken geweest. 
Gelukkig kon hij veel goede contacten 
houden met de wederzijdse families, 
maar dat verhinderde niet, dat hij zich 
vaak heel erg eenzaam gevoeld heeft. 

Paul heeft een zeer werkzaam leven 
achter de rug en was als verwarmings
monteur een goed vakman. Helaas 
moest hij vroegtijdig wegens hart· 
klachten afgekeurd worden. Zijn vrije tijd 
besteedde hij aan zijn hobby's: hij 
luisterde graag naar muziek en vooral 
zijn spoortreinliefhebberij kon zijn 
aandacht en handvaardigheid geboeid 
houden. Hij leidde een sober leven en 
was met weinig tevreden. Ook in de 
beleving van zijn geloof was hij een stille 
en trouwe parochiaan. 
Vanuit zijn zachtmoedig karakter kon hij 
het kruis van hetlijden in alle rust 
aanvaarden en wist hij zich getroost door 
de zekerheid van het geloof, dat God 
ons thuisbrengt uit onze ballingschap. 
Moge God hem deze thuiskomst in Zijn 
Vaderhuis geschonken hebben. 

Voor uw meeleven tijdens de ziekte en 
na het overlijden van onze broer, zwager 
en oom zijn wij u zeer dankbaar. 

De familie. 


