
Ter dierbare herinnering aan 

JOZEF JOHANNES HERMANUS NIJMEIJER 
echtgenoot van 

GEERTRUIDA MARIA PLECHELMA 
AVESKAMP. 

Hij werd geboren te Denekamp 1 maart 
1933 en is plotseling overleden te Enschede 
17 juli 1974. Hij werd begraven op het r.k. 
kerkhof te Denekamp, 22 juli 1974. 

Geheel onverwachts is deze oprechte en 
zorg1ame man en vader van ons gegaan. Hij 
stond altijd klaar voor ieder die een be
roep op hem deed en zo vond ook de 
Heer van leven en dood hem bereid, toen 
Hij hem riep tot de hemelse vreugde. hoe 
tegen alle berekeningen het ook voor ons 
lijkt. We denken terug aan hem als een 
goede en trouwe vriend voor allen die 
hem kenden, als een bekwaam vakman. 
als een serieus en gelovig mens die met 
grote toewijding leefde en werkte voor zijn 
gezin, korrom als een fijne mens die in 
alle rust en eenvoud zijn taak heeft vol 
bracht. Wij zijn geslagen en bedroefd om 
dit verlies. we konden hem nog niet mis
sen. Hij had nog veel voor ons willen en 
kunnen doen, als hij maar in ons midden 
was gebleven. Wij· voelen de pijn van dit 
verlies. maar door alles heen willen we 
hem dankbaar blijven voor al het goede 
dat hij voor ons deed en nagelaten heeft. 

In nederigheid en diep geloof durven wij 
hem in Gods handen legqen en aan Gods 
barmhartigheid aanbevelen; nu hij 't eeu 
wige leven bij God binnen gaat. 
Mijn lieve vrouw en kinderen. mijn dier
bare familieleden en vrienden, ik dank u 
allen hartelijk voor uw liefde en zorg . uw 
goedheid en vriendschap, Ik wens u kracht 
en sterkte voor de toekomst. dat het u 
goed moge gaan. 
Ik ben van u heengegaan, maar bewaart 
mij in uw gebed en herinnering. 

Heer, geef hem de eeuwige rust. 

Voor Uw blijken van deelneming, on

dervonden na het overlijden van onze 

beminde echtgenoot en vader. betui

gen wij U onze hartelijke dank. 

FAMILIE NIJMEIJER 

Denekamp, Juli 1974 
Oude Dijk 9 

J. Benneker. Koster. Denekamp 


