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In liefdevolle herinnering aan 

Bernard Nijmeijer 
HoltBeand 

weduwnaar van 
Sien Nijme1jer-Oosterik 

Pa is geboren aan de Oosteriksweg te Mander 
op 27 juli 1913. Daar groeide hij op in een gezin 
met 4 broers en 4 zussen, die inmiddels allemaal 
zijn overleden. 
Na de lagere school in Vasse en Lemselo ging hij 
een half jaar naar de landbouwschool. 
Daarna ging hij als boerenknecht werken. Zo 
heeft hij ook gewerkt op een boerderij in Nieuw 
Amsterdam. Hij heeft daar een heel goede tijd 
gehad, het contact bestaat nog steeds. Bij een 
andere boer in Saasveld leerde hij ma, Sien 
Oosterik, kennen. 
In 194 7 werd het boerderijtje van de weduwe Siena 
Damhuis in Tilligte aan de Huttenweg gekocht. 
Een jaar later trouwden pa en ma. Uit het 
huwelijk werden 4 kinderen, 8 kleinkinderen en 
2 achterkleinkinderen geboren. Samen met ma 
was het hard werken in en om de boerderij. 
Hij heeft meerdere bestuursfuncties gehad. 
Onder andere bij de ABTB, de ruilverkaveling, 

de RABObank en de ouderensoos. Als blijk van 
dank voor deze inzet ontving hij hiervoor in 1984 
een koninklijke onderscheiding. 
Het overlijden van zijn schoonzoon Johan heeft 
hem erg aangegrepen. 
Pa had veel gevoel voor humor en hield van 
gezelligheid. Hij ging dan ook graag een kaartje 
leggen of kegelen. Pa kende erg veel mensen. 
Ook de jaartijkse Oldtimerdag stond bij hem 
hoog in het vaandel. 
Met ma ging hij regelmatig op bezoek bij de 
kinderen, familie, de noabers en bekenden. Dit 
alles onder het genot van een kopje koffie en een 
glas bier. 
Het was een grote tegenslag voor beiden dat ma 
na een hartoperatie in 2000 werd opgenomen 
in een verpleeghuis. Toen ma op 10 december 
2005 kwam te overlijden verdween de glans uit 
zijn leven. Mede dankzij de Thuiszorg kon pa nog 
lang thuis wonen. 
Pa was een gelovig man, tot het laatst toe ging 
hij naar de kerk in het verpleeghuis. 
Aangezien zijn lichamelijke toestand steeds 
slechter werd, was opname in een verpleeghuis 
noodzakelijk. Dit was voor hem moeilijk te 
accepteren. Hij zei dan ook: "De verzorging is 
hier good, mer ik heur hier nig ". 
Na een kort ziekbed is hij op 20 september 2006 
rustig ingeslapen. 

De kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen 


