
t 
Men zegt dat de tijd alle wonden heelt 
Maar tijd zal noo1t jouw plaats innemen 

Gerda, mam en oma, je z1t in ons hoofd en hart 
En daar zul Je altijd blijven! 

Gerda Nijmeijer-Oude Bekke 

Ze werd geboren op 20 oktober 1945 te Losser 
en is plotseling overleden op 8 september 2007. 

Na de Ullvaartvoenng op 13 september hebben 
we haar te ruste gelegd op het R K. kerkhof bij 

de H. Mana-Geboortekerk te Losser. 

Gerda was een krachtige, onafhankelijke, ge
emancipeerde en zelfstandige vrouw. Ze hield van 
de goede dingen van het leven. Het maken van 
verre reizen en werken waren een grote hobby van 
haar. Daarnaast was koken en lekker eten voor 
haar een bron van ontspanning. Ze kon uren in de 
keuken doorbrengen om daarna de heerlijkste en 
mooiste gerechten op tafel te zetten. 

Het liefst was zij in de omgeving van haar familie. 
Ze was een echt gevoelsmens. Ze hield veel van 
haar man. haar kinderen en haar kleinkinderen. 
Marit, Xanthy en Yoran betekenden alles voor 
haar. Ze kon intens genieten van haar kleinkinde-

ren. Met heel veel liefde en geduld speelde ze 
spelletjes en nam ze kusjes en knuffels in ont
vangst. Daarnaast deelde ze graag snoepjes uit, 
die de kleinkinderen zelf feilloos wisten te vinden 
in de snoepla. 

Met Gerda ging het altijd goed. Ze had soms 
klachten en pijn, maar verbloemde deze door haar 
glimlach. Ze liet dit niet blijken of zien aan ande
ren. Veel belangstelling had ze altijd voor anderen 
en hoe het met hen gong. 

Ze had een goede smaak en wist precies wat ze 
mooi vond. Ze vond hel erg belangrijk om er goed 
uit te zien. 

Veel te vroeg kwam er een eind aan haar leven 
Door het plotselinge overtojden hebben wij geen 
kans gekregen persoonlijk afscheid van haar te 
nemen. Maar ziJ zal altijd in onze harten aanwezig 
zijn. Wij koesteren alle mooie en goede herinnerin
gen aan haar. 

Wij zijn erg onder de indruk van uw meeleven de 
laatste dagen. Uw aanwezigheid was een grote 
steun voor ons. Wij zijn u daar zeer dankbaar voor. 

Gerard 
Dionyse en Frank 

Xanthy 
Örîan en Rommy 

Marlt, Yoran 


