
Dankbare herinnering aan 

Maria Johanna Nijkamp 
echtgenote van 

Hendrik Franciscus Tijinlc. 

Zij werd op 21 maart 1911 te Tubber
gen geboren en overleed na het ont
vangen van het Sac•ament der zieken 
in het Stadsmatenziekenhu1s te En· 
schede op 25 september 1989. Na de 
Euchar1st1eviering ten afscheid op 28 
september d.o.v. hebben we haar te 
rusten gelegd op het kerkhof van de 
St. Nicolaasparochie te Denekamp. 

Een lieve vrouw, zorgzame moeder en 
fijne oma is in vrede en overgave uit 
ons midden heengegaan. 
Een trouw en gelukkig huwelijk van 
49 jaar is door de dood verbroken. 
Een moeder d ie er altij d was, maar 
vooral als je haar nodig had, laat een 
lege plaats achter. Vooral zal haar 
gezelligheid gemist worden. 
Een lieve oma, bij wie je altijd terecht 
kon, is niet meer. Wel blijven de vele 
goede herinneringen en deze zullen 
ons zeker helpen om dit verlies te ver
werken. 
In de ziekte, die haar in alles zoveel 

beperkingen oplegde, klaagde ze niet. 
Haar eenvoudig maar oprecht en diep 
geloof in God zal haar zeker daarbij 
tot steun ziJn geweest. Ze vreesde 
de dood dan ook niet, omdat ze ge
loofde in de verr ijzenis van Jezus, die 
nu ook haar deelachtig is geworden. 
In gelovige overgave heeft ze in de 
naam van de Vaoer, de Zoon en de 
H. Geest haar vergankelijk en sterfe. 
lijk leven uit handen gegeven. De dood 
was voor haar de doortocht naar een 
nieuw en onvergankfllijk leven, waar 
ziekte en benauwdheden haar niet 
meer kunnen treffen. 
Ze is nu voor altijd bij God thuis en 
blijft daar in liefde met ons verbonden. 
Moeder, rust in vrede. 
Maria, Moeder van Altijddurende Bij
stand, bid voor ons. 

Voor uw blijken van medeleven en be
langstelling, betoond na het overlijden 
van mijn lieve vrouw, onze zorgzame 
moeder, schoonmoeder en oma, betui
gen wij onze oprechte dank. 

H. F. TiJink 
kinderen, behuwd- en 
kleinkinderen. 


