
Ter gedachtenis aan 
JOANNES BERNARDUS ANTONIUS 

NJJHUIS 
echtgeroot van 

Johanna Wilhelmina Maria Tempel 
Geboren 17 december 1909 te Enschede 
en aldaar overleden 20 augustus 1978. 

Als je geboren wordt, weet je, dat je 
zult sterven. Je begint dan al af te tel
len. leder mens leeft in die wetenschap. 
Pappie zei het bovenstaande, toen hij 
van de artsen vernomen had, dat hij 't 
eind van z'n levensweg in zicht zou 
krijgen. Een levensweg, die voor hem 
een wea was, van goed zijn voor an
deren. Zelfs enkele uren voordat hij uit 
z'n smartelijk lijden verlost zou worden. 
piekerde hij over de ziekte van 'n ander 
en gaf hij nog z'n goede raad. 
Een vitaal mens heeft ons ver laten. 
Een man. die de boodschap van Chris
tus erg goed begrepen heeft. - Aardse 
luxe boeide hem niet. - Nee, hij was 
gelukkig met z'n gezin, z'n fami lie en 
z'n zaak. 
Zichzelf uitschakelen, zich volledig in· 
zetten, erg bewust leven, genieten van 
het hoogst nodige en van 't mooie en 
goede van de schepping, waren dingen 
die zijn levenswijze sierden. 

Kleren vond hij niet belanqrijk. Hij zei: 
.Ik koop geen nieuw pak. Dat is zonde. 
Ik heb kleren genoeg om dood te gaan!" 
Grote reizen heeft hij nimmer gemaakt. 
Door z'n vele lezen ontdekte hij de 
ruimte en de tijd. Zijn uitgebreide ken
nis en ruime belangstelling zullen wij 
nooit vergeten. 
Wij nemen afscheid van 'n man die steeds 
rechtstreeks contact zocht met God. 
Nu is hij bij Hem op z'n welverdiende 
plaats. 
24 Augustus 1978 hebben wij hem, na 
'n plechtige Uitvaart uitgeleide gedaan 
naar het crematorium in Usselo. 

Moge hij rusten in de vrede van Christus. 

Samen met mijn man en onze vader 
waren wij zeer getroffen door uw mee
leven tijdens z'n ziekte. Wij danken u 
daarvoor hartelijk. 

Ook uw belangstelling na z'n overlijden 
is voor ons 'n grote steun geweest. 

Jo Nijhuis-Tempel 
Jan en lidy 

Lilian en Wendy 
Peter 


