
IN MEMORIAM 



t 
Met veel liefde willen wi1 blijven denken aan: 

Berendina Helena Martha Nijmeijer 

53 jaar lang gelukkig getrouwd met 
Bemard Heinrich Brüeker 

Zij werd op 28 juli 1918 in Losser geboren. 
Op 19 oktober 1998 is zij thuis overleden. 

Na de Uitvaartviering in onze parochiekerk van 
de H Maria Geboorte, hebben wij haar op ons 

kerkhof te rusten gelegd. 

W11 zijn bedroefd omdat w11 afscheid hebben 
moeten nemen van moeder. Maar tegelijkertijd 
troost het ons dat ze vele jaren met Pa heeft 
doorgebracht en dat haar een lange liJdensweg 
bespaard is gebleven. 
Ze heeft vroeger altijd hard gewerkt op de boer
derij; ze hield van het vee en de honden. 
Zorgzaam was ze op de eerste plaats, voor Pa 
en de kinderen. 

Zij was een vrouw die met kleine dingen tevre
den was; ze kon ontzettend genieten van de 
bloemen en gooide er nooit één weg. Ook tegen
slagen zijn haar niet bespaard gebleven; het ver
lies van één van de kinderen is altijd een pijnlijke 
plek gebleven. Maar ze bleef een sterke vrouw. 
Ook na haar heupoperatie, liep ze een paar 
weken later weer, al was het met een kruk. Ook 
de kleinkinderen hadden een grote plaats in haar 
hart. Ze genoot er van als ze zondags 's mor
gens kwamen; ze praatte met hen of deed spel
letjes. De 80* vel]aardag op 28 JUii was een 
mooi feest; het werd haar laatste verjaardag. Een 
paar weken later werd ze ziek. Thuis werd ze fijn 
en goed verzorgd door Pa en Johan, die een 
hele steun voor haar waren. Na een 53 jarig 
gelukkig huwelijk moeten we elkaar loslaten. wij 
hebben alles met elkaar gedeeld. Plotseling is dit 
nu allemaal voorbij. Bedroefd kunnen wij alleen 
nog maar zeggen: MOEDER bedankt 

Voor Uw medeleven tiJ(lens haar ziekte en Uw 
aanwez1ghe1d bij haar uitvaart en begrafenis zijn 
wij u zeer dankbaar. · 

B.H. Brueker 
kinderen en kleinkinderen 


