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In di erbare herinne ring aa n 

ENGELINA MARIA MEIJNERS 

echtgenote van 

Gerardus Bcrnardus Ni jm eijer 

Z ij werd geboren 24 februari l 917 te Lattrop. 
Voorzien en gesterkt door het Sacrament d er 
zieken overleed zij 2 november l 976 in het r.k . 
ziekenhuis te Oldenzaal. Haar gestorven lichaam 
hebben wij 6 november d.a.v . te ruste gelegd in 
het parochiëel kerkhof te Denekamp, waar het 
de blijde Verrijzenis wacht. 

Bij het woord vrouw en moeder denken wij van
zelf aan liefde, toewijding en zorg voor het le
ven dat aan haar werd toevertrouwd; het hart 
en de hrnden van een moeder is wel het kost
baarste wat op aarde is te vinden. 
Zó hebben wij onze geliefde vrouw en moeder 
gekend en in ons midden gehad. Zij gaf ons 
alles wat zij maar geven kon en met de vele ta
lenten die God haar had gegeven heeft zij ons 
leven verrijkt, heeft zij een stuk hemel op aarde 
gebracht en heeft zij voor zichzelf een eeuwige 
hemel bij God verdiend. Wij weten nu meer 
over de liefde van God voor ons, doordat wij 
de liefdevoll e zorg van deze fijne vrouw en moe
der mochten ondervinden. Juist in de dagen van 
Al ler hei ligen of Allerzielen, toen wij werden 
herinnerd aa n het sterven van de mens als over
gang naar èen volmaakt gelukkig leven bij God, 
bleek ook ·voor onze vrouw en moeder het einde 
van aards leven te z ijn gekomen. Vanuit ons al
ler !.!eloof· weten wii dat dit einde hier oo aarde 

de d oorgang is naar ee n nie uw begin in de 
eeuwigheid bij God. Bij he m is geen begin en 
einde, geen beperking, ziekte of dood meer; bij 
Hem is eeuwige rust in licht en vrede, die onze 
were ld niet geven kan. 
Nu wij aan deze zijde van het graf afscheid van 
onze lieve vrouw en moeder nemen, moge het 
ons tot milde troost ziju : Wij hebben in haar 
veel ver loren ; maar w ij hebben nóg meer ont
vangen; de herinnering aan haar za l ons helpen 
om met dit verlies verder te leve n, om ééns 
weer samen te zijn in het eeuwige leven bij God. 
De trouw van onze vrouw en moeder aan God 
en Kerk, de liefde en zorg aan haar man en kin
deren, geven ons het volle recht om te zeggen: 
Hartelijk bedankt en tot wederziens. 
Mijn geliefde man en kinderen, ook ha rtelijk be
dankt voor het goede dat ik van jullie heb mo
gen ondervinden; moge God het jullie vergoe
den. Vaartwel en tot wederziens. 
Moeder Maria, breng onze ge liefde vrouw en 
moeder naar Jezus uw Zoon. 

Voor uw deelneming, ondervonden tijdens de 
ziekte en na 't overlijden van mijn beminde 
echtgenote en onze zorgzame moeder en behuwd
moeder betuigen wij u onze hartelijke dank 

FAMILIE NIJMEIJER 

DENEKAMP, november 1976 
Pr. Hendrikstraat 31 


