


Dierbare nagedachtenis aan 

Gerardus Johannes Nijmeijer 
echtgenoot van 

Gez1na Maria Geerligs 

H11werdop11 maart 1915 te Mander geboren. 
Na voorzien te z11n van hel H . Sacrament der 
Zieken. 1s hij op 18 oktober 1994 thuis gestor
ven. 
Na een gezongen uitvaartmis 1n de parochiekerk 
van de H.H. Joseph en Pancratius te Vasse. 
werd h11 op 21 ok1ober op het Parochiekerkhof 
aldaar begraven. 

Reeds twee 1aren wisten WIJ dat h11 ernstig ziek 
was. waarbij het langzaam du1dehJk werd dat hij 
me1 meer genezen kon. H11 had 1n z11n leven veel 
zorg gekend voor z11n vrouw en gezin. samen 
met haar werd er hard gewerkt, zodat de kinde
ren de kansen kregen om het goed in het leven 
te hebben. We z11n dankbaar dat w11 hem tot het 
laatst thuis mochten verzorgen en dat h11 temid
den van z11n vertrouwde mensen en omgeving in 

vrede heen kon gaan. 
Vader kon goed verhalen vertellen H11 sprak dan 
over vroegere 111den, waarin h1J uildrukkehJk 
aangaf dat hij reeds op z11n 11e koos om timmer
man te worden. Men kende hem onder de naam 
"Holtgeert". ZiJn werk getuigde van hel degel11k 
vakmanschap. Alles gemaak1 voor lang gebruik 

Vader genoot ervan om trots die dingen aan te 
wijzen die hij ooit gemaakt had 
Hij was vindingrijk. Van we1mg zag h11 kans 1e1s 
zinvols en moois te maken. Vanuit ZtJn idee ont
stond ook .de Uskoel". 
In het leven heeft h11 verschillende tegenslagen 
moeten verwerken zoals brand en ziekte, maar 
samen met moeder aan zijn z11de sloegen z11 
zich er steeds goed door. 
Doordat hij geen nee kon zeggen, was h11 vaak 
voor anderen bezig, maar bovenal kwam z11n 
gezin op de eerste plaats. Hij was dol op z11n 
kleinkinderen. Eer111kheld en belolten nakomen 
bh1ven de kenmerken die w11 naast z11n shmme 
humor niet zullen vergeten. 
Zelfs in de laatste levensfase bleek dat z11n spre
ken goed doordacht was, hij sprak ook over hel 
geloof en hoopte eens te mcigen thuiskomen in 
de hemel. Nu hiJ gestorven is houden w11 ons 
vast aan het geloof en dat God hem belonen zal 
voor het goede dat hij voor ons gedaan heeft. 

Wij danken u voor hetgeen u 1n het leven van 
vader hebt betekend en voor uw meeleven om 
ons verlies draaglijk te maken. 

G.M. N11me11er - Geerligs 
Kinderen en kleinkinderen 
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