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"Eenmaal breekt de dag toch aan, 

dat wij uit elkander gaan. 
Ik was bereid. Wees daarom blij. 
Huif dus niet, maar bid voor mij". 

(woorden van vader) 

Dankbare herinnering aan 

Gerhardus Bernardus Nijmeijer 

sinds 2 november 1976 weduwnaar van 

ENGELINA GEERTRUIDA MEIJNERS 

Hij werd geboren te Denekamp op 7 mei 1915 en 
overleed in het Verzorgingshuis "Gerardus Ma
jella" te Denekamp op 10 maart 1994. Na de vie· 
ring van de Eucharistie hebben wij vade• 15 
maart bij moeder begraven op het kerkhof van 
de St. Nicolaasparochie te Denekamp. 

Een zorgzame vader, schoonvader en lieve opa 
is vrij onverwacht, maar niet onvoorbereid ons 
voorgegaan naar het nieuwe leven bij God. 
"De mens is onrustig en blijft onrustig, totdat hij 
rust vindt in God". Deze bekende en troostende 
woorden van Sint Augustinus zijn wel zeer toe· 
passelijk op de laatste levensjaren van deze goe· 
de vader. 
Het overlijden van moeder is vader nooit hele· 
maal te boven gekomen en toen hij op 62-jarige 
leeftijd door ziekte op moest houden met werken 

en de kinderen gangen trouwen, ging hij zich 
steeds meer eenzaam voelen. Ook op "Gerardus 
Majella" bleef hij een zoekend mens. 
We hebben er daarom vrede mee dat hem nu de 
eeuwige rust is gegeven. De mooie herinnerin· 
gen blijven: zijn zorg voor het gezin en het werk· 
zame leven om zijn kinderen een goede toe· 
komst te bereiden. Ook zal hij blijven voortleven 
in onze dorpsgemeenschap, vooral bij DOS '19, 
waar hij tot zijn 42ste jaar een aktief speler is ge
weest en meerdere jaren bestuurslid. 
Twee dagen voor zijn sterven ontving vader de 
Ziekenzalving. Hij was toen klaar voor de grote 
reis naar het hemels vaderland. 
Zijn afscheidsgroet, die wij bij zijn papieren von· 
den willen wij hier graag laten afdrukken: "Be· 
dankt lieve kinderen, vader en moeder hebben 
jullie het leven gegeven en fouten steeds verge· 
ven. Vader en moeder hebben jullie groot ge 
bracht en je moed gegeven naar kracht . Vader 
en moeder. die altijd met hun gedachten bij jullie 
waren. Met jullie was het leven fijn . Nu is de tijd 
gekomen dat wij zonder jullie verder gaan. Be 
dankt voor alles, wat jullie voor ons hebben ge 
daan". {vader). 

Vader, rust in vrede en ook bedank t voor alle 
goeds. dat je samen met moeder ons gegeven 
hebt. In liefde blijven wij met jullie verbonden. 

Voor uw belangstelling en medeleven danken wij 
U hartelijk. 

Kinderen en kleinkinderen 


