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In dierbare herinnering aan 

ANTONIA MARIA BURGMAN 
echtgennce van 

Jacobus Antonius N[jmeijer 
Zij werd geboren te Zwolle 19 januari 1922. Zij 
overleed te Denekamp 2 3 maart 19 7 8. Haar li
chaam hebben wij te ruste gelegd in het paro-

chiële kerkhof aldaar 28 maart 1978 . 

,,Door de dood wordt het leven wel veranderd, 
maar nier ongedaan gemaakt; want als ons aardse 
huis, ons lichaam, afgebroken word t, heeft God 
een blijvende woonplaats bereid in de hemel voor 
hen die Hem liefhebben" . Het is één van de ve le 
rijke en troostende gedachten ui t de Li turgie van 
onze Moederkerk, wanneer zij haa r kinderen vaar
wel zegt in dit aa rdse leven en hen behouden 
thuiskomst wenst bij God, ons aller einddoel. 
Deze troost en bemoediging hebben wij hard no
dig in deze dagen en ook daarna, zij betekende 
zovee l voor ons, zij had zo graag nog zoveel voor 
ons wil len doen. De handen en het harr van een 
moeder en vrouw zijn wel het kostbaarste op deze 
aarde; wie 't moet missen begrijpt dat nog 't bes
te. Zij was een echt lieve vrouw en moeder, Ie· 
venslustig en opgewekt van aard, die voor ieder
een altijd klaar stond met de goede daad van 
naastenliefde en een oprecht vriendelijk woord. 
Jammer voor ons, maar vooral jammer voor haar 
was het dat over de laat,te twee jaren van haar 
leven een schaduw van intens ziek-zijn viel. Wij 
bewaren in ons de herinnering aan een lieve 
vrouw en moeder. Daarnaast weten wij vanuit 
ons geloof dat God eindeloos barmhartig is; zijn 
Zoon Jezus kwam immers op voor allen die ziek 
en lijdend zijn. Een blijde boodschap : Als wij, 
mensen, het niet meer zien zitten, opent God een 
nieuw uitzicht; als w ij aan het einde zijn en ons 
aardse verblijf ineenstort. opent Hij een nieuw 
begin en blijvende woonplaats in hemels ge lu k, 
waar geen lichamelijke of geeste lijke pijnen ons 
nog bedreigen. 

Lieve vrouw en moeder, bedankt voor alle liefde 
en zorg, voor alles wat het leven zo mooi maak
te. Vergeet ook ons niet, nu wij verder moeten 
zonder uw liefde en zorg. Wek in ons het ver
trouwen dat wij eens weer ge lukk ig samen zul len 
1ijn in de eindeloze liefde bij God. En wij allen, 
die haar kenden en liefhadden, bidden in gelovig 
vertrouwen : Goede en barmhartige God. laa t ook 
haar verrijzen tot een nieuw leven in vrede met 
U, amen. 

Voor uw deelneming ondervonden na 
het overlijden van onze beminde echt
genote, moeder en oma, betuigen wij 
u onze hartelijke dank. 

Familie Nijmeijer 

Denekamp, maart 1978 
Aronskelkstraat 5 
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