


In liefdevolle herinnering aan 

Sien Nijmeijer-Oosterik 
echtgenote van 

Bernard Nijmeijer 

Op 11 februari 1922 werd Sien in Saasveld geboren. 
Op 10 december 2005 is zij op de leeftijd van 83 jaar 
overleden. Na de plechtige uitvaart op 15 december 
2005 in de parochiekerk van de H.H. Simon en Judas 
te Tilhgte hebben we haar begeleid naar haar laatste 
rustplaats. 

Moeder zjjn is alles geven 
Zorgen, lijden, liefde en leven 

Moeder zijn is alles derven 
Alles ... en tevreden sterven 

Sien kwam uit een gezin van zeven kinderen. Al op 
jonge leeftijd is ze buitenshuis gaan werken. Nadien 
kwam haa( hulp in de huishouding van het ouderlijk 
gezin goed van pas. 
In de buurt van haar ouderlijk huis leerde zij haar hui· 
dige man Bernard kennen. In 1947 kocht Bernard in 
Tilligte het oude boerderijtje aan de Huttenweg 4 van 
Sina Damhuis, een weduwe zonder kinderen. 
Op 1 juni 1948 trouwde Sien met Bernard, ze gingen 

wonen aan de Huttenweg. Uit het huwelijk werden 4 
kinderen geboren. Daarna werden er nog 8 kleinkin· 
deren en 2 achterkleinkinderen geboren. 
Tijdens de ziekte van haar schoonzus is ons nichtje 
Elly een jaar lang liefdevol opgenomen in ons gezin. 
In de beginjaren van het huwelijk was het heel hard 
werken om de boerderij op te bouwen. Haar grootste 
hobby op de boerderij waren haar kippen en de moes
tuin. Ook hield ze veel van bloemen en kokkerellen. 
Op haar 57e haalde ze nog het rijbewijs en samen met 
pa gingen ze met hun Datje de weg op om familie en 
ook de inmiddels getrouwde kinderen te bezoeken. 
Groot was haar verdriet toen in mei 1992 plotseling 
haar schoonzoon Johan kwam te overlijden. 
Sien was een gelovige vrouw en zeer in het bijzonder 
een vereerster van Maria. Haar geloot gaf haar dan 
ook troost in moeilijke levensmomenten. 
In maart 2000 onderging Sien een hartoperatie in 
Nieuwegein. Vol goede moed was ze daar naar toe 
gegaan. Door complicaties na deze operatie kwam ze 
uiteindelijk in diverse verpleeghuizen terecht. Dit was 
voor haar en pa een grote tegenslag. 
Na een ziekte van enkele weken 1s Sien op 10 decem
ber 2005 vredig ingeslapen. 

Onze dank gaat uit naar allen die Sien, onze moeder, 
oma en 'ouwe' oma hebben omringd met hun mede· 
leven en haar hebben verzorgd. 

Namens Bernard Nijmeijer, 
de kinderen en ook kleinkinderen 
en achterkleinkinderen 


