


In dankbare herinnering aan 

J\LBERDINA JOSEPHINA MEIJ ERINK 

echtgenote 'an 
Franciscus Gerardus Antonius 
Oude Essink Nijhuis ("i- 1988) 

Zij "erd geboren op 21 maart 1907 te Losser. o' erleed op 
4 februari 2002 te Oklen1aal en \\erd op de Algemene 
Begraafplaats aan de Hengeloseqraat aldaar hegra\'en op 
8 februari . 

Wie in het eerste decennium ,·an een eeuw geboren wordt en 
overlijdt in het eerste \'an een volgende heeft ;en bijna oneindig 
le,ens,erhaal gesr:hre,·en. Dat hier na\'ertellen. is onmogelijk. 
Slecht> trefwoorden schragen de herinnering. 

Alberdina Oude fasink Nijhuis-Meijerink was een verlicht 
echtgenote en als " itte bruid haar lijd "er \'Ooruil. Maar bornnal 
\\US 1ij onderwijzeres. Dat beroep was haar lu<.t en haar le\'en. In 
l.c1mclo is zij voor een hele generatie 'juffrouw Meijerink· ge
weest. die talloze kinderen inwijdde in de geheimen van het aap
noot-mies. in het handwerken dat zijzelf haar hele le\'en harts
tochtelijk en zelfs a11istiek heeft beoefend. maar ook in het 
zingen. Door haar spoot zonder enig sclu·omen in de klasje> van 
Lem,elo de 1ang tussen de bomen. Liedjes die we allemaal nog 
1-ennen: De Blanke top der duinen, Klein vogel ijn, Er ligt nissen 
Dinkcl en Regge. maar ook Een kindcl ijn so Iovelijck en 
0 Plechelmus. Liedjes en versjes ble\'en haar lust en haar leven 
tot bijna een week geleden. Ook ondeugende liedjes. die onder
steund werden door onsteifelijke volkswijsheden ah: "Fris? Het 
is pa\ fri-, ah je jas bij de lommerd is:· 

In de jaren dertig van de vorige eeuw was het niet vanzelf
sprekend dat meisjes een gedegen opleiding kregen. Van jongsaf 
heeft zij ge\'OChten voor een onafuankelijke positie. intelligent en 
progressief. Voor uitsluitend hui;houdelijk werk vond lij zichtelf 
ongeschikt. Zij was dynamisch en wilskrachtig. Tot het allerlaat
ste moment bleef zij een vechtertje en absoluut niet bereid te ca
pituleren. "Hoe oud kun je eigenlijk worden?". vroeg ze bij her
haling. \'astbèsloten ab lij was om het maximale rendement uit 
hei leven te halen. 

Opgegroeid in de roomse traditie was het vanzelfsprekend dat zij 
moeder werd. Twee \'an haar zes kinderen ont\'ielen haar vroeg
tijdig. Desondanks hervond 1ij telkens de veerkracht om weer de 
spil van haar ge1in te worden. Daar stond zij graag in het mid
delpunt van de belangstelling. Maar. ook als Lij uitging genoot 1ij 
\'an de aandacht die zij trok qm"ege haar ' erschijning. de mode 
die lij droeg en de sieraden die haar tooiden. 

Door Frans Oude Essink Nijhui; uit Weerselo met " ie t ij in 1939 
trouwde en die haar in 1988 ontviel. is zij op handen gedragen. 
Samen ijkten zij de normen en waarden die tot een weldadige 
geûns- en fomiliehannonie leidden en tot eerbied ~-oor de 
gewoonste dingen. 

Een markante persoonlijkheid. een goede moeder en een schalkse 
oma is van ons weggegaan. Maar. nog bl inkender dan het licht 
1ien wij ook straks haar kleine. witomfloerste. benieuwde 
gezicht. 

Voor uw vele blijken 'an medeleven zeggen wij u ha11el ijk dank. 

Familie Oude Essink Nijhuis 


