
Hij voert mij naar wateren, 
waar ik kan rusten. 



t 
In dankbare herinnering aan 

Herman Nijboer 
echtgenoot van 

Wilhelmien Journée 

Hij werd geboren te Heino op 16 oktober 
1932. Aldaar overleed hij op 9 mei 1987. 
Zijn lichaam werd ter ruste gelegd op het 
R.K. Kerkhof te Heino op 13 mei 1987. 

Hoe broos en breekbaar is .het leven. Op de 
avond van een zonnige zaterdag kwam plotse
ling diepe schaduw. ·n Korte fietstocht door 
bloeiende lente, het leven in je opnemen, thuis 
komen, en onverwacht het leven moeten af
staan. Wie kan het begrijpen? 

Herman vulde ons huis met goedheid en 
warmte. Hij had tijd voor gesprek en discussie. 
Hij was altijd bezig om iets voor ons te doen. 
Wij kennen hem niet anders dan als een man 
en vader vol goede zin, die fluitend binnen
kwam, die voortdurend klaar stond om ons te 
helpen, die zelf gelukkig was als hij "t ons zag 
worden. Wij hebben hem nooit horen zeggen: 
'ik heb geen zin', of: 'daar heb ik geen tijd voor'. 
Het leek of hij meer leefde voor anderen dan 
voor zichzelf. 

Voor zijn moeder en zijn familie was Herman 
een mens met een gouden hart. Ook voor hen 
stond hij klaar en in moeilijke uren beurde hij 
mensen over 't verdriet heen. Misschien ver
borg hij zijn eigen spanningen, want het kostte 
hem wel moeite om zo maar in te stemmen 
met alle veranderingen die als een waterval 
ons leven en zijn werk overspoelen. 

Hij was een man van de natuur. Hij genoot van 
bomen, bloemen, van de merel die weer nestel
de, van vissen en jagen. Maar de kroon op 
Gods schepping is de mens, Herman, mijn 
lieve man en onze zorgzame vader. Hoe wij 
verder moeten zonder hem weten wij niet. Wel 
weten wij dat Herman zich heel verbonden 
wist met God, de grond van zijn bestaan. Moge 
hij leven bij God en voor ons om kracht bidden 
dat wij door deze leegte heen komen. 

Voor uw oprechte blijken van belang
stelling ondervonden tijdens de droe
ve dagen na het overlijden van mijn 
lieve man en onze zorgzame vader 
willen wij U hartelijk danken. 

Wilhelmien Nijboer-Journée 
en kinderen. 


