
t Meer dan in de dood 
geloven wij in het leven. 
want onze God 
is een God van levenden. 

Dit gedachtenisprentje is 'n dankbare 
herinnering aan 

ALPHONSUS CORNELIS MARIA 
NIJKAMP 

echtgenoo1 van 
Gerntdina Hendrika Antonia Alink. 

Ridder in de orde van de H. Silvester 
Ridder in de orde van Oranje Nassau 

Vader werd in Enschede geboren op 
16 september 1904 en na 'n ongeneze
lijke ziekte van ruim 2 maanden over-

leed hij hier in de nacht 
van 2 juli 1985. 

Afscheid nemen kon vader niet van 
zijn vrouw en dochter Antoinette. 
Hij moest voor hen zorgen. hij kon ze 
niet alleen laten en altijd was hiJ zo 
blij dat 't met hun drieên nog zo goed 
ging. - Maar God heeft hem het ge
schenk gegeven dat hij rustig van ons 
is heengegaan. zodat hem veel pijn en 
verdriet gespaard is gebleven. 

Vader. wat moeten wij zonder uw zor
gen. zonder uw gezellige gesprekken. 
zonder uw adviezen? 

Wij weten, dat U nu bij uw schoon
zoon Frans bent en dat geeft ons de 
kracht om verder ons levenspad te 
gaan. zoals U het ons hebt voorge
daan. 

Vele aktiviteiten heeft vader in zijn 
leven ondernomen - Jarenlang heeft hij 
als koorzanger meegeholpen de kerk
diensten op te luisteren. 

Met veel energie. als voorzitter van 
het bouwcommité van de Ariëns Ge
dachteniskerk, heeft hij eraan gewerkt 
om deze kerk in Enschede gestalte te 
geven. 

Door hard en intensief werken. met 
gebruik van zijn vele talenten. heeft 
vader machinefabriek "De Bruijn" tot 
grote bloei gebracht. - Vader was een 
sociaal werkgever met een hart voor 
zijn personeel. 

Belangrijke functies heeft vader be
kleed binnen de kring van de katho
lieke werkgeversvereniging in de 
Mefaalindustrie in Nederland. 

Vader was een groot voorvechter 
voor goed katholiek onderwijs. In vele 
besturen. dikwijls als voorzitter. heeft 
vader hieraan gewerkt. De Levens
school en de Technische School 
"St. Bernulphus' (thans Calsccllege), 
namen in zijn hart hierbij een aparte 
plaats in. 


