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Gedenk in uw gebed en bewaar in uw 

herinnering 

Franciscus Gerardus Theodorus Nljmeljer 
Hij werd geboren te Denekamp op 25 sep
tember 1935 en overleed plotseling thuis in 
de buunschap Berghum maandag 5 febru · 
ari 1990. 
We hebben zijn lichaam na de viering van 
de H. Eucharistie te ruste gelegd op het 
kerkhof van de Sint Nicolaasparochie te 
Denekamp op 8 februari. 

De schriftwoorden • Weest waakzaam. want 
de dood komt als een dief in de nacht". 
werden weer eens bewaarheid bij het plot
seling heengaan van Frans. 
Frans Nijmeijer mag getypeerd worden als 
een goed en eerl!Jk man, van weinig woor
den maar daden. 
HU woonde in Berghum mee zijn zus lies 
en zijn broer Gerritjan. Hij werkte vanaf 
zijn 15e jaar bij Segerink eerst in Oldenzaal 
later in Denekamp (meer dan 25 jaar). 
Daarna bij het hobbyhuis Tijhuis tot 1984. 
Vanwege zijn slechter wordende gezond-

heid moest hij toen ophouden mee werken. 
De laatste jaren ging hel steeds moeilijker 
hij werd door zijn huisgenoten Lies en 
Gerrltlan liefdevol verzorgd . 
Samen hadden ze ondanks zijn ziekre toch 
een goed en harmonisch leven . Ook op ZIJn 
zus Truus, zwager Jan en schoonzuster Truus 
was hij bijzonder gesteld. en z1Jn nichqes 
en zijn neef hielden van oom Frans. 
We hadden hem zo graag een rusrige Ie· 
vensavond gegund. Deze lieve broer te moe· 
ten afstaan doet ons pijn. Daarom zullen 
wij hem missen. want hU hoorde bij ons. 
Toen Frans 19 jaar was 1s zijn vader over. 
leden. en in 1973 stierf moeder en in 1974 
zijn broer Jozef. 
Toch kunnen we niet geloven dat zijn leven 
nu voorgoed voorbij is. Wij vertrouwen dat 
God hem tot zich geroepen heeft en daar 
voor altijd gelukkig Is en volop verder zal 
leven en met ons verbonden blijft door de 
band van de liefde. die ook door de dood 
niet te verbreken is. Rust in vrede en blijf 
bij God aan ons denken. 

Voor de blijken van belangstelling en me· 
deleven. door U betoond na het overlijden 
van onze inmg geliefde broer. betuigen wij 
U onze oprechte dank. 

FAMILIE NIJMEIJER 


