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"Rust nu maar uit 

je hebt je strijd gestreden. 
Je hebt het als een moedig mens gedaan. 

Wie kan begrijpen wat je hebt geleden? 
Wie kan voelen wat je hebt doorstaan?" 

Dankbaar gedenken wij 

Anna Francisca Tijhuis 

echtgenote van 

Johannes Hermannus Nijmeijer 

Ze werd geboren op 10 oktober 1917 te 
Denekamp. Na het Sacrament der Zieken is ze 
op 2 september 1999 vredig te midden van ons 
allen ingeslapen. 6 September 1999 hadden we 
haar voor het laatst in ons midden tijdens de 
Eucharistieviering waarna we haar te rusten 
hebben gelegd op ons R.K. kerkhof te 
Denekamp. 

Ze kwam uit een gezin van 12 kinderen. Haar 
ouders stierven toen ze 15 jaar was. Na een 
aantal jaren buitenshuis gewerkt te hebben 
heeft ze de laatste 1 O jaar voor haar huwelijk 

thuis de huishouding gedaan. Op 27 september 
1950 zijn ze getrouwd. Ze hebben samen vele 
mooie jaren gehad. Ze kregen helaas maar één 
kind. Ze zijn altijd gezond geweest. Voor 5 jaar 
geleden kreeg vader een hersenbloeding en 
werd dement. Hij moest in een verpleeghuis 
worden opgenomen. Hiervan heeft ze veel ver
driet gehad. 
Ze vond haar afleiding in haar werk in huis en in 
de tuin. Ook aan haar kleinkinderen beleefde ze 
veel plezier. Ze was blij dat ze niet alleen woon
de, maar naast haar dochter, schoonzoon en 
kleinkinderen. 
In het voorjaar werd ze getroffen door een 
ongeneeslijke ziekte. Dat ze hierover niet met 
haar man kon praten bezorgde haar veel ver
driet. Ze heeft haar ziekte op bewonderens
waardige wijze geaccepteerd. 
Tot voor 3 weken geleden is ze steeds bij vader 
op bezoek geweest. De laatse weken namen 
haar krachten steeds meer af. Ze wilde heel 
graag bij ons blijven, maar haar lichaam liet het 
niet meer toe. 

"Bedankt /Jeve vrouw. moeder en oma 
We zullen je nooit vergeten: 

Voor uw blijken van belangstelling tijdens haar 
ziekte en na het overlijden, zeggen wij u oprecht 
dank. 

J.H. Nijmeijer 
Kinderen en kleinkinderen. 




