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Ter nagedachtenis aan 

Albert Korf 

weduwnaar van Truus Nijland 

Hij werd op 30 december 1931 in Hengelo 
geboren en overleed op 24 maart 1998 in 

Terneuzen. 

Vrij onverwacht is Pa van ons heengegaan. Voor 
hem kwam het gezin op de eerste plaats. In onze 
herinnering zal hij blijven voortleven als een man 
die eerlijk, gelovig en rechtlijnig door het leven 
ging. Ma was het middelpunt van zijn leven, zijn 
steun en toeverlaat. Door haar kon hij vaak net iets 
extra's. Samen met haar heeft hij er o.a. voor 
gezorgd dat WIJ kinderen vele zorgeloze vakantie's 
op de camp1ng 1n Ootmarsum hadden. 
ZIJn werk als machinemonteur was voor een 
gedeelte ook zijn hobby. Machines die niemand 
aan de praat kreeg liet hij weer functioneren. 
Door de ondergang van de text.iellndustrle in 
Twente verloor ook hij zijn baan. hierdoor viel hij in 
een diep gat. Tengevolge hiervan was hiJ gedwon
gen 'een gedeelte van zijn eigen huis op te eten•. 
Dit beschouwde hij als zeer onrechtvaardig. 
Echter dit alles viel in het n1et. bij het grote verties 
toen Ma in 1984 veelte vroeg overleed. Na het ver
lies van Ma, was hij soms rusteloos en leek het 

alsof hij voor vele zaken niet zoveel belangstelling 
meer had. Vanaf die tijd moest hij zowel Vader als 
Moeder tegelijk zijn, waarbij hij voor zichzelf hoge 
eisen stelde, daardoor werd hij voor degenen die 
nauw bij hem betrokken waren soms moeilijk in de 
omgang. 
Vanaf de tijd dat hij Truus leerde kennen begon hij 
weer meer van het leven te genieten. Het kaartspel 
werd door haar zijn grootste hobby. 
Dat twee van zijn drie kinderen ver weg woonden 
vond hij niet gemakkelijk want Twente was voor 
hem het middelpunt van de wereld. 
Door op bezoek te gaan bij zijn oudste zoon in 
Hulst leerde hij het Belgische Trappisten bier ken
nen, waarvan hij als geen ander kon genieten. 
Toevallig gebeurde daar in Hulst ook wat Jezus 
ons zegt in het Evangelie ·oe dood kan komen als 
een dief in de nacht, maar ook op klaarlichte dag·. 
In plaats van daar aan zijn terugreis naar Hengelo 
te beginnen. begon hij aan zijn Hemelse reis. Tijd 
om afscheid te nemen was er niet meer 
Mag hij als bekroning van zijn leven samen met Ma 
de eeuwige rust en vrede v1nden die WIJ h1er op 
aarde zovaak tevergeefs zoeken. 

Voor Uw blijk van medeleven na het overliJden van 
onze zorgzame Vader, mijn schoonvader en 
levensgezel, zeggen wij U onze oprechte dank. 

Stefan. Erwin, lrma en Peter 
Truus Natter 

Hengelo (0), maart 1998 


