


Ter herinnering aan 

MARIA BERENDINA MEIJERINK 
weduwe van 

THEODOOR HERMAN NIJKAMP 

Geboren te Lonneker. 15 januari 1898 
en op donderdag 17 juni 1982. gesterkt 
door het Sacrament der zieken, in de 

vrede van Christus overleden. 
Haar lichaam is te ruste gelegd op het 
kerkhof van de parochie te Glanerbrug 

op maandag 21 juni d.a.v. 

Graag zouden wij haar nog enige tijd 
in ons midden hebben gehad. Zij had 
al lang de leeftijd der zeer sterken 
bereikt. - Jong van hart bleef zij de 
warmte uitstralen, zoals zij dat had 
gedaan in 'n trouw huwelijksleven met 
haar man en tijdens de vele gelukkige 
jaren daarna, waarin zij zich verzekerd 
wist van de zorg van haar kinderen. 
Zij was ongecompliceerd en plaatste 
zich niet op de voorgrond. Toch was 
zij een bindende figuur voor haar kin
deren en kleinkinderen, waarmee zij 
zich hecht verbonden wist. 
Hoe gelukkig was zij niet als zij, om
ringd door iedereen, de goede harmo
nie in de familie voelde. 

Voor haar kleinkinderen was zij de be
grijpende oma. werkel ijk belangstel
lend voor ieder van hen en gul. 

Zij deed niets liever dan iedereen 
verwennen. - Voor zichzelf eiste zij 
niets. Opvallend was haar tolerantie 
en haar gevoel voor humor. Kort voor 
het einde van haar leven zei ze nog: 
" Ik wil wel 100 jaar worden, maar als 
ik eerder sterf heb ik er vrede mee, 
want ik heb een goed leven gehad." 

Een goede verstandhouding tussen 
degenen. waarmee zij zich verbonden 
voelde, beschouwde zij , met een on
voorwaardelijk geloof in Gods goed
heid, als voorwaarde voor 'n gelukkig 
leven. 

Tijdens de moeil ijke laatste weken 
van haar bestaan kwam er geen klacht 
over haar lippen. Zij nam het leven zo 
als het was. Wat we ons hiervan her
inneren zijn geen tekenen van verdriet. 
pijn of teleurstelling. maar 'n herhaal
de glimlach als uiting van dankbaar
heid voor de ondervonden liefde en 
aanhankelijkheid. 

Voor Uw blijken van meeleven na het 
overlijden van onze lieve moeder en 
oma, betuigen wij U onze dank. 

Kinderen en kleinkinderen 




