
Als dankbare herinnering aan 
JOHANNA ALBERTINA HEERINK, 

weduwe van 
HENDRIK FRANS NIJKAMP. 

Zij werd geboren op 27 juni 1909 te 
Losser. - Gesterkt door de Sacra
menten der zieken overleed zij te 
Enschede op 10 september 1983. 

Wat ging er om in haar, die 'n halve 
dag voor haar dood blij en dankbaar 
kon zingen? Wat leefde er in haar, 
die toen uren lang namen kon noemen 
van mensen, van wie ze beaamde. dat 
ze goed en lief zijn? 
Zo was zij: onze zus. tante. nicht. 

pleegmoeder, buurvrouw en vriendin 
van velen. 
Onopvallend en bescheiden was haar 

leven. Haar hartstocht was: helpen en 
geven. 

In haar leefde een groot heimwee 
naar haar Frans, met wie zij gelukkig 
was getrouwd. 

Haar ziekte bracht haar vaak in het 
ziekenhuis. - Ook daar had zij vele 
goede vrienden. 
Zij straalde een g,rote hartelijkheid 

uit en dankbaarheid voor alles wat aan 
aandacht en hulp werd geboden. 
vooral in haar ziekte. 

Geleidelijk aan werd het haar duide
lijk dat haar einde nabij was; toen gaf 
zij zich ook vol vertrouwen over aan 
de goede God en Vader. die haar nabij 
zou blijven, waar mensen afscheid 
moesten nemen. - Zij leefde in grote 
vertrouwelijkheid met onze God en 
Vader. met Jezus Christus en Zijn 
moeder Maria. 

In haar huis leefde zij temidden van 
veel afbeeldingen van Gods lieve hei
ligen; temidden van afbeeldingen uit 
de natuur: bloemen. planten, dieren. 
Dat was haar leefwereld. 
Voor haar geldt: "Zalig de zuiveren 

van hart, want zij zullen God zien." 
Daarom vertrouwen wij haar toe aan 

U onze God en Vader. Wil haar geven 
een plaats, temidden van veel beken
de en onbekende heiligen. - Wil de 
herinnering aan haar eenvoudige en 
oprechte persoon diep in ons hart 
vastleggen. 
Heilige Maria, moeder van Jezus en 

onze Moeder, bid voor haar en voor 
ons allen! 

Beste familie, pleegzoon, buren en 
vrienden, heel veel dank voor uw be
langstelling, meeleven. hulp en zorg
volle liefde, namens haar en ons. 


