
Dankbaar gedenken wij 

Johanna Maria Geisink 
weduwe van Johannes Hermannus Nijmeijer 

Zij werd geboren in Denekamp op 17 februari 1907. 
Gesterkt door het sacrament van de zieken is zij, 
na een liefdevolle verzorging in het verpleeghuis 
"Oldenhove", overleden op 29 januari 1995. 
Biddend hebben wij afscheid van haar genomen 
in de St. Antoniuskerk op 2 februari en haar daarna 
te rusten gelegd op de begraafplaats te Oldenzaal. 

Haar leven is altijd getekend geweest door 
zorgzaamheid, hulpvaardigheid en doorzettingsver
mogen. Zuinigheid was haar eigen. maar dat was 
altijd in het belang van de kinderen. Want het was 
in die tijd niet eenvoudig om met weinig inkomen 
het gezin draaiende te houden. Dat vroeg ook om 
zuinigheid in de betekenis van vindingrijkheid. 
Groot was haar liefde en aandacht voor de kinde
ren, maar ook de klein- en achterkleinkinderen 
waren haar zeer lief. 
Zij was in een bepaalde zin een bijzonder mens, 
namelijk dat zij in de meest moeilijke situaties soms 
ineens heel humoristisch uit de hoek kon komen, 
want humoristisch was zij . 
In de Mariahof en later, toen het geestelijk ver
vermogen haar steeds meer in de steek liet, in het 
verpleeghuis "Oldenhove'. was zij geliefd bij de 
verpleegkundigen. vanwege haar tevredenheid en 
dankbaarheid. 

Haar inzet voor haar kinderen is op de oude dag 
rijkelijk beloond door het feit dat zij nooit alleen 
was. Ofwel de kinderen kwamen bij haar. ofwel zij 
werd door hen opgehaald. Wat dat betreft werd zij 
echt verwend, iets waar nu met dankbaarheid op 
teruggekeken kan worden. 
Haar leven heeft ook zeer moeilijke momenten ge
kend, als we denken aan het sterven van haar man 
en schoonzoon Johan. ruim twintig jaar geleden 
en vijf jaar geleden haar eigen zoon Jan. Maar het 
verdriet daarover heeft zij altijd voor zichzelf ge
houden. want anderen wilde zij er niet mee belas
ten. Wat haar in die momenten wel tot steun en 
kracht is geweest, dat was haar groot geloof. 
De laatste ti jd uitte zij steeds weer als haar grote 
verlangen om te mogen sterven. Thans heeft de 
Heer van alle leven haar wens in vervulling doen 
gaan. Want als een kaars die tot het laatst is op
gebrand is zij vredig ingeslapen. 
Moge zij nu met haar man. haar schoonzoon Johan 
en haar eigen zoon Jan voorgoed herenigd zijn in 
Gods Vaderhuis. 

Rust in vrede. 

Voor uw belangstelling en deelneming bij het af
scheid van onze lieve moeder en oma. zijn wij U 
erg dankbaar. 

Kinderen en kleinkinderen. 

Oldenzaal, 2 februari 1g95 


