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Dankbare herinnering aan 

Johanna Maria Stege 

sinds 22 oktober 1982 weduwe van 

GERARDUS JOHANNES NIJMEIJER 

Ze werd geboren te Rossum op 4 februari 1907 
en overleed na het ontvangen van het Sacra
ment der Zieken op 9 november 1995 in het ver
pleeghuis "Gerardus Majella" te Denekamp. 
13 November werd ze na de viering van de H. 
Eucharistie bij vader en tante Hanna begraven 
op het kerkhof van de St. Nicolaasparochie te 
Denekamp. 

Een lieve moeder en allerliefste oma is in vrede 
van ons heengegaan. 
Haar leven was geven en ze heeft het steeds met 
een blij en dankbaar hart gedaan. 
In goede harmonie met haar schoonouders en 
schoonzus heeft ze in de Mekkelhorst al haar 
krachten gegeven aan haar gezin en de boer
derij. Maar ze heeft er ook een mooie oude dag 
mogen beleven. 
Het kruis is haar ook niet bespaard gebleven. 
In de zeventiger jaren kreeg ze de ziekte van Par
kinson. Dit kruis werd nog verzwaard door op
name van vader in het verpleeghuis in 
Denekamp en tien maand later zijn overlijden. 
Toch wilde ze anderen weer niet met haar ver
driet belasten en bleef ze een lieve moeder en 
blije oma. 

Na de dood van tante Hanna in 1983 werd ze 
liefdevol opgenomen in het gezin van Riky en 
Herman in Berghum. Februari 1993 moest ze 
door het verslechteren van haar ziekte ook zelf 
opgenomen worden in het verpleeghuis "Gerar
dus Majella". Veel liefde heeft ze daar ont
vangen. 
Daar werd ze dagelijks door haar kinderen be
zocht en ook de kleinkinderen kwamen daar 
vaak bij haar. Ook werd ze regelmatig opgehaald 
om in Berghum of op de Brink op verhaal te ko
men. Ze was bijzonder aangedaan de vijftigste 
verjaardag van Riky thuis te mogen vieren. 
Op de vooravond van haar dood hebben we in 
haar geest met zijn allen bij haar bed gebeden. 
Tot het laatst wilde ze onze hand vasthouden. 
Het viel haar zwaar om ons en het leven los te 
laten. Nu God haar bij de hand heeft genomen 
hebben wij er vrede mee en willen wij tevreden, 
zoals zij steeds geweest is, verder gaan. De ve
le goede en dankbare herinneringen blijven. 
Maar vooral geloven wij dat zij vanuit de hemel 
met allen die haar dierbaar waren, in liefde met 
ons verbonden blijft en wij met haar. 
Moeder, rust in vrede. 
Oma, je was heel lief. 

Voor uw deelneming ondervonden na het over
lijden van onze lieve moeder, schoonmoeder en 
allerliefste oma betuigen wij U onze oprechte 
dank. 

Kinderen en kleinkinderen. 




