
Nooil vragen, nooit klagen 
altijd alles zelf dragen. 

Zo was heel je leven Roos. 
Voor altijd ben je in ons hart 
op een plaatsje heel apart. 

In dankbare herinnering aan 

Roos Nijkamp 

Zij werd geboren op 22 augustus 1933 te Vasse. 
Na het ontvangen van het Sacrament van de Zieken over· 

leed ze op 24 december 1999. Op 29 december hebben we 
afscheid van haar genomen tijdens de Uitvaartmis In de 

H. Maria Geboortekerk te Losser. 

Roos Nijkamp is niet meer bij ons. Zes weken ernstige 
ziekte hebben haar tere lichaam gesloopt en wij moeten 
dankbaar zijn dat aan haar smartelijke lijdensweg een 
einde is gekomen. Wij zullen haar missen en de lege plaats 
die zij achter 1aal zal een lege plaats blijven. .. 
Roos N11kamp was bijna de jongste van 13 kinderen; ZIJ 
heeft haar vader en moeder ten einde toe liefdevol ver
zorgd. Welstand heeft haar kinderjaren zeker niet gete· 
kend, wél de warmte en geborgenheid van 't gezinsleven in 
het ouderlijk huis. Die warmte en geborgenheid hebben 
heel haar wezen gevormd en zijn in al haar taln1ke mense
lijke contacten steeds weer de bron geweest voor wederke
righeid van gevoelens, wijsheid en begrip. Wie haar ont· 
moette voelde zich in haar gezelschap gelukkig, onbezorgd 
en veilig. Geen wonder dat zij niet alleen kon z11n en een 
liefdevolle huisplaats zocht-en vond!-in het gezin van haar 

zuster en zwager, omringd door de vrolijke, spont.ane liefde 
die alleen kinderen eigen is en waar haar gevoelige natuur 
naar hunkerde. Zij aanvaardde die plaats in stille beschel· 
denheid en gaf de gezinsleden er heel veel voor terug uit de 
rijkdom van haar gemoed. Haar huis in Enschede bleef 
onbewoond. Zij zorgde er goed voor, zoals zij voor alles 
goed zorgde dat aan haar zorgen was toevertrouwd, poetste 
en werkte; hel huis was mooi bemeubeld, maar zonder ged· 
ruis van kinderen en zonder de stemmen van huisgenoten, 
kon zij er niet wonen en vond zij het een leeg huis. Er bleef 
ruimte open in haar werkzame leven en in haar hart . 
Werken, dienstbaar zi1n. mensen ontmoeten, verdriet leni· 
gen, kinderen om zich heen verzamelen, h~lpen, daarin 
vond zij haar diepste geluk en de voldoening van haar 
leven. Haar broers en zusters, neven en nichten en hun kin
deren en goede kennissen wilde zij tot het laatst toe rondom 
haar ziekbed bij elkaar zien. Toen zij het Sacrament van de 
Zieken heel welbewust ontving, had zij allen om zich heen 
verzameld en heeft zij heel uitdrukkelijk afscheid genomen 
van allen die haar zo lief waren. 

Dankbaarheid is de overwegende gedachte als wij Roos 
Nijkamp een plaats willen inruimen in onze herinnering en in 
ons hart. Dankbaar voor haar eerlijke en trouwe plichtsbe· 
trachung en mede-menselijkheid, dankbaar voor de warme 
liefde waaruit zij heeft geleefd en die zij in haar leven heeft 
uitgestraald. Dankbaar dat zij bij ons mocht zijn en wij met 
haar mochten leven. 

Leef gelukkig bij God, lieve Roos. 

We danken U voor Uw belangstelling en medeleven tijdens 
de afgelopen weken. 

AMie en Gerrit Jeunink - Nijkamp 
Kinderen en kleinkinderen 
Fam. Nijkamp 


