
Ter nagedachtenis aan 

Nardie Riesmeijer-Fischer 

weduwe van Gemard Riesmei1er 

Op 2 juni 1934 werd ze te losser geboren en 
overleed eveneens te losser op 8 oktober 2006. 
Ze is op 13 oktober na een Uitvaartplechtigheid 

begraven op het kerkhof in Overdinkel. 

Verslagenheid alom. onmacht en het niet kunnen of 
willen geloven Gevoelens die we niet onder woor· 
den kunnen brengen. Plotseling, plotseling is alles 
anders, zeer onverwacht is ze uit het leven wegge· 
nomen. Een moeder die zeer betrokken was bij het 
gezin van haar dochter Anita en eveneens als tante 
bij dat van haar nichtie L1dy. Een oma die meeleefde 
met haar kleinkinderen en waarover ze graag vertel
de. Ze was trots op hen. Een zus, eentie uit het grote 
gem Fischcr Ook die plek is nu leeg. In deze dagen 
tussen sterven en afscheid nemen komen veel herin· 
neringen aan haar naar boven. Het zijn er te veel om 
even te vertellen. 
Nardie (ma) die op haar manier haar plekje verwierf 
tussen h..1ar 5 broers en 6 zussen. Bescheiden, nooit 
op de voorgrond, maar voelde ze zich op haar 
gemak, dan kwam ze tot haar recht. Ze was nuchter 
ingesteld en hield zeker niet van fratsen. maar wel 
van de familiebijeenkomsten. Daar hoorde je haar 
lach er vaak bovenuit. 
Door haar huwelijk met pa kwam ze in een wereld 
terecht die voor haar vreemd was. De muziek ... Ze 
heeft hierin moeten groeien om zo te kunnen delen 
in het werk van hem. Ze genoot van de vele uitjes 
die dit met zich mee bracht. De vele mensen die ze 
hierdoor ontmoette. Ze volgde pa op zi1n muzikale 
weg en ging houden van die muziek. 

Pa heeft haar gestimuleerd in haar ontwikkeling, het 
ontplooien van haar talenten. De creatieve kant van 
haar kwam naar voren. Kunstwerkjes van geklost 
kant heeft ze gemaakt met een grote dosis geduld. 
Ze ging naar zwemles en haalde haar ee<Ste diplo· 
ma. Ze leerde autorijden en heeft tot de laatste dag 
genoten van drt vervoermiddel. wat. vooral nadat ze 
toch wat beperkingen kreeg in haar functioneren, 
een grote waarde voor haar had. 
De auto gaf haar mogeli1kheden om een weg te vin
den in haar hobby's naast het kantklossen het ver
werken van kraaltjes samen met zus Miny. Vele 
malen gingen ze samen op stap om nieuwe materia· 
len te zoeken. Ook de creatieve middagen bij de 
K.B.O. werden trouw door hen samen bezocht en 
niet te vergeten de wekeh1kse markt . 
Ze ging als vrijwilligster aan de slag bij Galerie 't 
Nien·end en de laatste periode van haar leven hielp 
ze zelfs bij de steenfabriek. Een goede invulling voor 
de lege uren. 
Ze heeft na het overlijden van pa op 11 mei 2000, de 
draad, soms moeiZaam maar zeer volhardend met 
een grote dosis goede wil, opgepakt. • Ik moet door" 
was haar motto en ze deed het ook. 
Samen hadden ze vele rellen gemaakt en ze had er 
moerte mee dat dat allemaal voorbij was, dus. voor 
haar kwam op een gegeven moment de keuze: ik ga 
alleen. Onvoorstelbaar dapper. De laatste keer was 
met de Stichting Losser·Widnoje naar Rusland. Ze 
heeft het prachtig gevonden. 
Haar laatste reis was een eenzame reis. Alleen is ze 
gegaan. We konden niet verder met haar meegaan, 
maar we hopen dat ze haar eindbestemming heeft 
gevonden in een omgeving waar het goed is, zonder 
pi1n en verdriet en weer samen met pa. 

Anita en Berto 
Ruben, Hester en Sigrid 


