


Moegestreden, door onze liefde omringd, 
benjevan ons heengegaan 

Engelbertus Bernardus Nijhof 

sinds 13 augustus 1964gehuwdmet 

HerminaJohannaMariaLowik 

Hij werd geboren in de Gemeente Losserop 19 april 1937. 
Na een kort ziekbed overleed hij in het Twents Psychia
trisch Ziekenhuis Helmerzijde op 1 februari 1997.Daar 
kwamen we met velen bijeen om hem tijdens de 
Uitvaartmis dankbaar te gedenken, waarna we hem ver
gezeld hebben naar het Crematorium te Usselo op 6 fe
bruari. 

Hij groeide op in een gezin van 2 kinderen. Sinds zijn 
huwelijk in 1964 woonde hij met zijn vrouw Minie in een 
nieuwbouwhuis aan de F erdinandBolstraat te Oldenzaal 
inde Mariaparochie. ' 
Ze steunden elkaar in grote toewijding, in wisselende om
standigheden; hij zorgde voor zijn gezin, voorzijn2 doch
ters Sandra en Constance; intens betrokken bij zijn klein
kinderen. 
Hij heeft hard gewerkt in de textiel, maar vooral in zijn 
eigen autorijschool, waarvoor hij zich met hart en ziel 
inzette. Erg precies in veel dingen,probeerde hij alles tot in 
de puntjes te verzorgen. 

Vijf jaar geleden werd hij opgenomen inHelmerzijde; 
voor hem en voor anderen een moeilijke periode. Er ging 
veel in hem om, maar hij kon er moeilijk over praten; 
steeds meer leidde hij een teruggetrokken leven. Wel 
kreeg hij ruimte voor diverse dingen, waarvoor hij tevo
ren geen tijd had: knutselen en houtbewerken, zorg voor 
de kantine en schoonmaken,heel accuraat, het leren van 
de engelse taal. Daarbij kon hij als fijnproever genieten 
van de goede dingen van het leven. Dankbaar was hij voor 
de goede steun van zijn familie, van buren en van de velen, 
die hem inHelmerzijde omringden. Daarbij vond hij kracht 
in zijn geloof en in zijn gebed; zijn herinnering aan het 
trouw bezoeken van deziekenhuiskapel in Oldenzaal op 
zondagmorgen bleef hem inspireren. 
Met Kerstmis was hij nog thuis; daarna werd hij op de 
ziekenafdeling opgenomen , waar hij in vrede is ingesla
pen, geroepen tot het hemelse Jerusalem. 

Vooruwmedeleven, vooral in de laatste jaren en na zijn 
overlijden willen wij u van harte danken. 

HJ.M.Nijhof-Lowik 
Kinderen en kleinkinderen. 


