
'n Fijne en dankbare herinnering aan 

GERARD JOHANNES NIJMEIJER 

echtgenoot van 

Maria Johanna Hendrika Hakenberg 

Hij werd geboren op 28 augustus 1904 in 
Denekamp. Hij stierf , na het Sacrament 
van de Zieken te hebben ontvangen, in 
het ziekenhuis te Oldenzaal op 19 februari 
1986. Wij hebben afscheid van hem geno
men tijdens een Eucharistieviering in de 
Drieëenheidskerk, waarna we hem bege
leid hebben naar zijn laatste rustplaats 
op het kerkhof aldaar. 

Ons pa heeft de leeftijd van de zeer ster
ken bereikt. Hoewel hij vele jaren heeft 
moeten tobben met zijn gezondheid , bleef 
hij geestelijk recht over eind staan. 
Zo zal hij in onze herinnering blijven : 
een goede man , een lieve vader en een 
fijne opa. 
Pa heeft met zijn mogelijkheden en talenten 
helemaal meegewerkt aan de bewoonbaar
heid van onze wereld; dat is een chris
telijke opdracht en het was zijn gelovige 
levenshouding . 
Behalve voor zijn gezin zette hij zich ook 
in voor veel mensen , die op hem een be
roep deden . 
Je kon goed met hem praten ; hij had een 
luisterend oor en hij gaf vertrouwen. 

Naast zijn werk als taxateur is hij voor
zitter geweest van de Rabobank ; pa was 
een man , waar je ontzag voor had. Hij 
kon streng zijn , maar was nooit humeurig ; 
zo werd hij door iedereen gewaardeerd. 
In het vaandel van zijn christen-zijn ston
den de zorg voor vrouw en kinderen en 
de zorg voor de ander hoog genoteerd. 
Zijn ontspanning vond pa in het knutsel
werk in de schuur en in Gods rijke natuur. 
Het wonen aan de Hoge Esweg gaf hem 
daartoe alle gelegenheid . 
Wij zijn dankbaar, dat we hem zo lang in 
ons midden hebben gehad en dat moeder 
zo voor hem heeft kunnen zorgen. 
Hij blijft voortleven in onze Jerhalen en 
wij vragen de Heer van alle leven , om pa 
bij Hem 'thuis ' te laten zi jn. 

Voor Uw blijk van deelneming ondervon
den tijdens zijn ziekte en na het overlijden 
van mijn lieve man , onze goede vader, 
schoonvader en lieve opa, zeggen wij U 
hartelijk dank. 

Uit aller naam: 

M. Nijmeijer-Hakenberg 

Oldenzaal , februari 1986 


