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Met liefde en dankbaarheid gedenken wij 
onze lieve moeder, oma en overgrootmoeder 

Frederika Christina Maria 
Kerkemeijer - Nijrolder 

sinds 31oktober1960 weduwe van 
G. H. Kerkemeijer 

Op 6 mei 1921 werd zij geboren als petekind 
van Chrissemeuje Backs in de Holterhoek te 
Eibergen. Op 3maart1999 ontving zij in haar 
eigen kamer de ziekenzalving, waarna zij op 
5 maart is over1eden in de Meergaarden te 
Eibergen. Na de uitvaart op 10 maart in de 
R.K. kerk te Rekken is zij nu naast haar man 
ter ruste gelegd op het parochiekerkhof. 

Als oudste uit een gezin van 10 kinderen 
trouwde zij op 3 mei 1945 met vader en nam 
zij liefdevol de zorg op zich voor de 5 achter
gebleven kinderen. Hiervoor zijn zij haar nog 
steeds dankbaar. Toen vader over1eed, bleef 
moeder als 39-jarige vrouw alleen achter met 
11 kinderen. Met veel kracht en gesteund 
door haar optimisme is zij erin geslaagd om 
al haar kinderen liefdevol op te voeden. Toen 
de tijd van het opvoeden voorbij was, bleef 
zij niet stil zitten. Met veel enthousiasme en 

energie stortte zij zich in het verenigingsleven 
waar zij altijd merkbaar aanwezig was. 
Omdat zij gemakkelijk contacten maakte, 
had zij een grote kenn1ssenknng. Geregeld 
was zij "met de fietse op trad" om een 
bezoekje te brengen of om een kaartje te 
leggen. Rond haar 50-ste levensiaar begon 
de reuma haar parten te spelen, waardoor zij 
steeds vaker in het ziekenhuis verbleef. Van 
haar welverdiende oude dag zou zij gaan 
genieten in haar aangepaste vertrouwde 
omgeving. Heláás heeft zij hier niet lang van 
mogen genieten. 
Haar .ongemakken" begonnen dusdanige 
vormen aan te nemen, waardoor zij na vele 
langdurige ziekenhuisopnames een vast 
plekje kreeg op de Meergaarden, waar zij het 
goed naar haar zin had. Een groot deel van 
haar tijd besteedde zij aan het spelen van 
Rummicub, handwerken en contacten leg
gen. 
In de moeilijke tijden waren de vele bezoeken 
een aangenaam steuntje in haar rug. Zij zette 
haar ziekte nooit op de voorgrond. Als je 
vroeg hoe het met haar ging, zei zij altijd: 
"Het geet wa". Nu er een einde is gekomen 
aan al haar pijn hebben wij met veel verdriet 
afscheid van haar genomen. 

"Moeder, je was geweldig" 


