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HERMANUS LAURENTIUS NIJMEIJER 
weduwnaar van 

MARIA JOZEPHINA CECILIA KOKKELER 

Hij werd geboren op 10 a09ustus 1909 Ie Denekamp. Na 
een welbesteed leven is hij, voorzien van het H. Saaa
ment der Zieken, op 13 oktober 1989 te Oldenzaal 
overleden. Biddend hebben wij afscheid van hem geno
men in de H. Antoniuskerk te Oldenzaal en hem daama 
ter ruste gelegd op de begraafplaats aldaar. 

Zijn 80ste verjaardag ligt nog vers in ons geheugen. Het 
was een prachtig feest waar hij met volle teugen van 
heelt genoten. W'ij konden toen no{l niet vermoeden dat 
onze blijdschap zo snel in droefheid zou wranderen. 
Wat ons nu overblijft ZJjn dankbare hennneringen aan 
een leven dat njk was aan artletd, geloof en goede ZO<g. 
Hij was een rechrttaardigeen -waar nodig-strenge vader 
en opa die zijn z0<g voor ons liet blijken door keihard voor 
ons te weriten. Samen met moeder heeft hij ons 
zodoende 1n slaat gesteld om ons te ontplooien ~t wie 
wij nu zijn. HiJ was ook een goede opa die gek was met 
zijn kleinkinderen. De midwinterhoorns die hij voor ieder 
van hen gemaakt heelt, Zijn bewijzen en symbolen van 
zijn liefde voor hen. 
In zijn arbeid ontpopte hij zich als een vakman en perfek
tiooist in hart en nieren. Alles wat hij deed --0p de 
houtzagenJ, in de tuin of in "zijn" schuurtje- moest af zijn. 
Met veel gevoel voor precisie bewerkte hij het hout en de 
tuin. Er was er dan ook geen zo secuur als tl1J. 

In de omgang met mensen kwam hij over als een 
gezellige man die graag de woordenstrijd zocht 
CNertu1gd als hij was van zijn eigen gelijk ging hij dis
cussies -bij het kaarten of bij het bezoek samen met zijn 
broers aan "oude plaatsen" -nooit uit de weg. Alles moest 
dan boven tafel komen om zijn gelijk aan te ~nen. Het 
rtefst deed hij dat met rJOl199• mensen. H;j vond het 
prachtig om met hen "aan het schap" de confrontalle aan 
te gaan. En dat ging hem ook goed af want hij was "bij de 
tijd" en -door de krant en t.v.- van veel op de hoogte. 
Hij heelt in zijn leven ook de nodige mgenslag gekend. 
Het ongeluk, vlak voordat hij 65 jaar werd, het overlijden 
van zijn dochter Lies maar vooral de ziekte en de dood 
van ZiJn vrouw hebben hem diep aangegrepen. De pijn 
en het verdriet hierom heeft hij tot op het laatst van zijn 
leven met zich meegedragen.Toch wist hij door te zetten 
en was hij een, ook ZJjn laatste levensjaren. tevreden 
man. Hij werd daarbij gesterkt door een diep geloof in 
God. Een geloof dat hem in staat hileft gesteld om in zijn 
leven vreugde én verdriet te dragen. 
In vrede met zichze:f en met Goe is hij tenslotta van ons 
heengegaan. Een langd:.m{l ziekbed is hem bespaard 
geb!even. Dat troost ons, biJ alles. 
Vader en opa, u was een '>Onbeeld van zorg en 
goedheid voor ons. Moge wt goede voorbeeld en uw 
geloof ons altijd bijblijven. Wees, samen met moeder en 
Des, onze voorspraak bij God. Bedankt voor alles en rust 
in vrede. 

Voor uw blijken van medeleven en belangstelling na het 
overlijden van onze lieve vader en opa betuigen wij u 
onze harlelijke dank. 

Kinderen en kleinkinderen. 


