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In dankbare herinnering aan 

Albert Oude Nij huis 

echtgenoot van Marie Nijland 

Geboren op 12 Juli 1922 Overleden op 8 februari 2007 
Op 13 februari 2007 begraven aan de Schipleidelaan te 

Oldenzaal 

Alben Oude Nijhuis is geboren in de gemeente Losser Op 
27 december 1952 trouwde hij met zijn grote hefde Mane 
Nijland. Samen kregen ze twee dochters en drie zoons J lij 
heeft zijn hele leven gewoond aan de Alleeweg, eerst in het 
ouderlijke huis en later in zijn eigen huis op nummer 26 Na 
de ambachtsschool ging hij werken bij meubelfabriek 
Boekhol! en daarna bij timmerfabriek Prinsen in Hengelo 
waar hij het timmervak verder leerde Toen kwam de oorlog, 
waarin hij veel meemaal.-ie. De verhalen hierover werden bij 
gelegenheid veneld en een ieder luisterde dan met veel 
aandacht Hij moest in die laatste oorlogsjaren werken als 
chauffeuropFemtranspon. Na de oorlog is hij bij Hazewinkel 
aan de slag gegaan Vervolgens bij Oude Bos, Bussmann en 
Reef in de wegenbouw Na 25 dienstjaren biJ Reef is hij 
veMoegd met pensioen gegaan. Hij kreeg tijd voor nieuwe 
uitdagingen. Zijn tomeloze energie en gevoel voor techniek, 
maakte dat hij voor bijna alles was in te zenen Niets was 
hem te gek. Dat het een man met gouden handen was, is wel 
gebleken uil het vele waaraan hij vol enthousiasme heeft 
gewerl.1. Zoals het in goede staat houden van het eigen huis, 
het bouwen en verbouwen van de huizen van de kinderen. 

Zijn visie kwam een ieder goed van pas Hij bracht vele uren 
door in zijn garage bij huis, waar hij alle gereedschappen tot 
zijn beschikking had Perfectionist als hij was, was hij in 
staat om voor velen hele mooie dingen Ie maken. leder van 
de kinderen heeft wel iets van zijn hand in huis. Er was 
eigenlijk niets te gek of het kon aan de Allee,veg. Hij heeft 
veel van zijn ervaringen meegegeven aan zijn kinderen. Hij 
vond het fijn als we langs kwamen of ergens samen aan 
werkten Vooral van de zondagen met kinderen en 
kleinkinderen op bezoek genoot hij volop. 
De laatste jaren kreeg hij last van zijn longen waardoor zijn 
conditie achteruit ging Nadat prostaatkanker werd 
geconstateerd begonnen er zich meer lichamelijke klachten 
te openbaren Uit zijn geloof en zijn reizen naar Lourdes, 
pune hij veel krachtZijn ,vilskracht en vechtlust heeft hij 
gebruikt tot het laatste toe. 
Op 8 februari om elf uur 's avonds is hij in het bijzijn van 
Ma en de kinderen in het ziekenhuis te Enschede ingeslapen. 

Wij zijn hem veel dank verschuldigd voor alle zorg, 
ondersteuning en aandacht die hij voor ons heeft gehad. Wij 
zijn trots zo'n man, vader en opa te hebben gehad. 

Een man om win te houden 
Een vader om op te bouwen 
/!,en beve opa voor ;1Jn kleinkinderen 
Zo :uilen wy hem altyd blyven herinneren 

Wij willen u bedanken voor uw belangstelling en medeleven. 

M.J. Oude Nijhuis-Nijland, 
kinderen en kleinkinderen 


