
In da kbare herinner•ng 1n 

Henricus Francis cus Nljmeljer 
echtgenoot von 

JOHANNA JANTIENA DOOREN 

Hij werd geboren te Denekomp 23 november 1918. 
Voorzien ven het Sacrament der zieken overlee d 
hij to Denekomp 27 augustus 1981, alwaar hij 
1 september d.a.v. in het parochiele kerkhof 

aldaar werd begraven. 

Bij h•f woord man en vader denken wij vanze lf 
oon een wereld von krachtige zorg en sterke lief
de voor vrouw en kinderen. Zó hebben wij onze 
geliefde echtgenoot en voder ook gekend, die zo 
plotseling door de dood ons ontvollen is. Enkele 
weken geleden pas mochten wij zo blij en innig 
verheugd h•I zilveren huwelijksjubileum vieren, 
waarbij we gesterkt werden door het mooie von 
hel verleden en vertrouwe n in de toekomst. He
laas mocht die verhoopte toekomst maar van korte 
duur zi1n en staan wij verslagen en ontdaan bij 
de plotselinge dood van onze mon en voder. Het 
ts echter ook onz:e diep ... gelovige overtuiging dat 
de dood niet olléén maar het einde 1s van een 
mens ; hel (even wordt erdoor wel veranderd, 
maar niet ongedaan gemoeid; als ons oordse huis. 
ons lrchaam, instort heeft God reeds 'n plaats be
reid voor hen die Hem liefhebben; dol houdt de 
liturgi e von de Kerk troostvol ons voor ogen. Oeze 
g eloofsovertuiging naast de herinnering aon een 
waorlijk goede mens, welke altijd bij ons zal blij 
ven leven, kon ons bemoedigen om on1e levens
taak trouw te blijven vervulleni het sterke voor
bee ld in onz:e man en vader kon ons sterken e n 
de weg wijten. 

Is het ofscheid ook onverwacht en hard: Wij mo
gen God dankbaar zijn om al het goed• dat w 
in hem mochfeii ondervinden. Er is 'n lege plaats 

gevallen in ons gezin en 1n ons familieleven, 
waaraan hij zo gehecht wes en waar hij een graag 
geziéne mens was. MNr er is geen wanhoop ot 
doffe berusting ' Woj wel•n dat hoj nu helemaal 
Thuis is in een eeuwig leven, waar geen ziekte , 
piJn of dood ons meer bedreigen. Daar wocht hij 
op ons tot wij eens weer samen zijn. Wat God 
to heeft bestemd, kan door niets of niemand ver" 
broken worden, ook al ervaren wij als mens op 
aarde het soms anders. 
Mijn lieve vrouw en kinderen: Weest hartelijk b•
dankt voor alle zorg en aanhankelijkheid die ik 
alt11d mocht ondervinden bij jullie; da t zal niet 
onbeloond blijvenl Vaarwel op de aardse lev•ns
reis en graag tol weder.ziens bij ons aller God en 
Vader. 

Heer, geef hem de eeuwige rust in Uw Vrede 

Voor Uw deelneming, ondervonden na 't overh1 
den van onze beminde •chtgenoot en vader, 
betuigen wij U onze oprechte donk. 

Familie Nijmeijer 

Denekamp, september 1981. 

J. Benneker - koster - Denekamp 


