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J-feer onze (joá, 6ron van feven: 
'U 6efweát en 6efiouát fiet feven 

van uáereen áu 'U trouw fieejt geáuná. 
'Wij 6iááen 'U voor :Frans 'J{ymeijer: 
Zu neer op áe grote zorg en moeite 

áu fiij zicfi fieeJt getroost 
om in zijn feven 

en voor fiet gezin 
altijá trouw 'Uw wil te vo{6rengen. 

Scfienk_fiem nu een nuuw feven 
in liet onvergank.gJijk_ge{uk_6ij 'll. 

'Dat 6iááen wij 'U, in Jezus ' naam. 

-.51.men • 



t 
Jl.ci,ur Mm figt ,en kven 

van liará wer~n en fitjátvoU,, :wrg 
voor moeátr en át Kjnátrtn. 

FRANCISCUS NIJMEIJER 

echtgenoot van 

MARIA ANTONlA STEVELINK 

Hij werd geboren te Vasse op 24 juli 1918. Gesterkt door 
het Sacrament van de Zieken is hij op 11 augustus 1992 
overleden in het ziekenhuis te Hengelo. Hij was 74 jaar. 
Op zaterdag 15 augustus hebben we hem te ruste 
gelegd op het kerkhof te Deurningen. 

Toen vader met moeder trouwde, nam hij ook de zorg op 
zich voor drie jonge kinderen. En zorgend is hij gebleven 
voor zijn gezin; samen met moeder heeft hij zeven 
kinderen opgevoed, die hem allen even dierbaar waren, 
en gezorgd dat ze allen "op de plek" kwamen. 
Vader heeft heel hard gewerkt, daarbij nog gehinderd 
door een slecht gehoor. "Smids Frans", zoals hij in het 
dorp heette, was een kundig vakman die zijn bedrijf knap 
aanpaste aan de snelle technische ontwikkelingen: van 
smederij tot landbouwmechanisatie-bedrijf. 
Naast het vele werk vond hij toch ook nog tijd om met 
moeder en de kinderen overgetelijke tochtjes te maken 

door de natuur in Vasse. Kenmerkend was ook zijn 
speciale humor. Hij maakte graag een praatje en had 
een brede interesse. 
Toen het werk voor vader in de smederij en moeder in de 
winkel te zwaar werd, zijn ze naast de zaak gaan wonen. 
Vader genoot van de bedrijvigheid en was, voorzover 
zijn hart dat toeliet, graag in de weer. Vader was trots op 
moeder, de kinderen en zijn kleinkinderen. Onvergetelijk 
is zijn 40e trouwdag, waarop hij ons kinderen "toesprak". 
De laatste jaren moest hij door zijn hartkwaal steeds 
kalmer aan doen. In de vroege morgen van zondag 9 
augustus werd hij getroffen door een - naar later bleek -
noodlottig hartinfarct. Tijdens het toedienen van het 
Sacrament der Zieken, op maandagmiddag 10 
augustus, gaf vader in aanwezigheid van moeder en alle 
kinderen aan dat hij tevreden was. Diezelfde avond sliep 
hij vredig in, waarbij hij zijn laatste woord prevelde: 
moeder . . . 

?lij was een lieve man. 

Wij danken u voor hetgeen u in het leven van vader hebt 
betekend en voor uw meeleven om ons verlies draaglijk 
te maken. 

M.A. Nijmeyer-Stevelink, kinderen en kleinkinderen. 
Deurningen, àugustus 1992 
Hoofdstraat 28. 


