
t 
In danJ..bare herinnering aan 

JOHANNA MARIA NIJMEIJER 

Zij werd geboren te Rossum (Volthe) op 
18 decembn 1901 Na een kort ziekbed 
tijdig voorz1• 1 van 't sacrament der zieken 
overleed zij in rust en overgave op 23 sep
tember 1983 in het r.k. 1lekenhuis te Ol
denzaal. Op .'7 september d o.v. hadden 
wij haar voor het laarst in ons midden tij 
dens de viering van de Eucharisiie waarin 
wij God bedankt hebben voor haar zorgend 
leven temidden van ons. Daarna hebben wij 
haar te rusten gelegd op ons parochieel 
kerkhof te Denekamp. 

We zullen haar: onze zus. schoonz•1s en 
tante missen. Zij was nauw verbonden met 
haar familie en de familie met haar T1nte 
hoorde bij het thuis wat vader en moeder 
ons steeds hebben gegeven. Zij werkte mee 
op het land en in het gezin en ze deed 
dat met de inzet van heel haar persoon 
Daarom zullen we haar dankbaar bhJven 
gedenken. 
Ze leefde sober en was altijd tevreden Ze 
stond voor iedereen klaar en brachc bij 
anderen haar blij en opgeruimd karakter 
over. Van de andere kam was ziJ ook ver 

eerd als wij haar kwamen bezoeken. Boven
al was tante een diep gelovig christen. De 
Kerk had een grote plaats in haar leven. 
Ze was een meelevende parochiaan en de 
pastor. die haar de laatste jaren de Com
munie thuis bracht of haar kwam bezoeken. 
was altijd een welkome gast 
Ze zal zeker bij God aangekomen zi1n en 
in de hemel een goede voorspreekster voor 
on' lijn. Moge ziJ samen met haar broer, 
die vorig jaar oktober overleed. rusten in 
vrede. 

Moeder Maria. behoud ons in uw 
beçcherming. 

Voor uw deelneming ondervonden tijdens 
de ziekte en na het overlijden van onze 
be- inde zuster. ~choomuster en rante, 
betuigen wij u onze oprechte dank. 

FAMILIE NIJMEIJER 

J. Benneker - kost~ - Denekamp 


