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Met droefheod. maar ook met innige dankbaarheid 

nemt>n wij af<cheld van 

Berendina Hendrika Geertruida 
Barrelink 
weduwe van 

JOHANNE~ AN fO\iiUS NIJKAMP 

ZU werd qeboren op 9 juli 1904 aan de Born~edUk 59. 
toen gt>m. lo~ser. Ze overleed in t ziekenhuls te OI· 
denzaal op n december 19S9; voorzien van de H.H . 
Sacramenten deo Zieken. IS Ot:cember d.o.v. hebben 
we hdar begelt>id naar haar laame rustplaats op het 
r.k kerkhof te Oldenzaal, waar h.tar de blijde opstan· 
dong wacht . 

Onze moeder en oma Is er nlel meer 
Haar hele leven heeft ze hard gewerkt op de boer· 
derlj Met vanzelf sprekende dienstbaarheid stond ze 
altiJd klaar voor haar gezin. Zorgzaam en in alle een
voud heeft ze geleefd. Met bewonderoog denken we 
aan haar docpe geloof en haar sterke wil om vol te 
houden; aan haar Jachtheld en haar grore opumisme 
Met haar karakter haar inzer en haar gasrvrijheld t< 
z~ een mens geweest om van te houden 
Her zo plotselonge overlijden van haar man in 19 73 
heeft ze nooit helemaal kunnen verwerken. Achrer 
biUvend In het ouderlijk huis, ondervond ze heel veel 
vreugde in de veelvuldige kontacrcn met haar kinde
ren en kleinkinderen. 
Oe laame toJd voelde ze zich oud en moe .Hier ben 
ok nog", zei · ze kort geleden Nu '' ze na een ziekte 
van drie weken vredig gestorven . 
• Zo moer het komen. Zo i< het g~H"d" zei ze bij her 
oorvangen van het sacrament der 11eken 

WiJ zullen haar allemaal mi,sen. Maar zU zal nier 
willen dat wU nu mistroo,tig verder gaan hoe moelijk 

.!let de komende tijd ook zal zijn. 
Moge zij nu mer haar man voor altijd geluLkig z~n bU 
de Vader in de hemel 
Daarom bidden wU : 
Heer onze God, wij danken U voor deze sterke vrouw, 
die zo nabU en dlerbanr was. Geef haar uw hcerlijk 
heod. uw toekomst en uw trouw en leg haar handen 
In uw schoot om voorgoed uit te ru~ten. 
Geef dat zU voort mag leven in haar kinderen en 
kl~inkinderen. In hun hart en hun geweten . 
Geef troost en kracht aan ons en doe on~ allen een
maal thuis komen by U. 
Amt>n. 

Voor de vele blijken van deelneming ondervonden bij 
het overlijden van onze zorgzame moeder en oma 
zeggen wU u hartelUk dank. 

Kinderen en kleinkinderen 


