
Dankbare herinnering aan 

FRANCISCUS GERHARDUS 

JOHANNES NIJMEIJER 

echtgenoot van 

Johanna Maria Goossen 

Geboren 5 juni 1910 te Oldenzaal, 

overleed hij na een langdurige zeer 

geduldig gedragen ziekte en meer

malen gPsterkt door de H. Sacra

menten der Kerk, op 5 april 1968 

ce Oldenzaal. alwaar wij zijn lichaam 

10 april te rusce legden, in afwach

Cing van de blijde Dag der Vernj'l.enis. 

Bewonderenswaardig heeft hij zijt1 ziekte 
gedragen. Altijd blijmoedig en opgewekt, zon
der klagen. Levend vanuit een diep geloof. vol
bracht hij zijn levensweg. zoals Onze H('er het 
heeft gevraagd: .Wie Mijn volgeling wil ziju. 
hij neme zijn kruis op. iedere dag, en volge 
Mi}. Dat kruis heeft hij moedig gedragen ge
sterkt door de kracht v.n de Heer, die hij 
iedere week thuis mochc ontmoet<'n in de H. 
Communie, gesterkt ook door de nooit aflaten
d<' zorg van zijn dierbare vronw. met wij hij 
vijftien gdukkige jaren mocht doorbrengen. 

Beste Jo. war heb je mijn leven rijk en ge
lukkig gemaakt. Wat zou her leven voor mij 
zijn geweest. zonder jou? Het zou mij moei
lijk en zwaar zijn gevallen. Sinds het ogen
blik dat wij elkaar kenden, was er geluk en 
vreugde in ons leven. Door jouw liefde en 
goede zorg kon ik mijn ziekte en leed zo veel 
gemakkelijker dragen. Ik dank je voor alle lief
devolle zorgen. Moge God je daarvoor rijk 
belonen. W <'es nier bedroefd, maar wees sterk, 
in het besef. dat Gods beslissing over mijn 
leven de beste beslissing is dat wij ook nu 
in liefde met elkaar verenigd blijven, en dat 
we eens s.1men mogen delen in hetzelfde ge
luk van Gods blijde Hemel. 

Al mijn dierblfen en allen, die goed voor 
mij zijt geweest, hartelijk dank voor uw me
deleven en hartelijkheid. 

Moge hij rustl'n ia vrede en delen in Chris
tus' blijde verrijz<'nis. 


