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In liefdevolle herinnering aan 

Grada Engelina Nijmeijer - Engberink 

weduwe van 

Gerhardus Hendrikus Nijmeijer 

Ze werd geboren op 16 september 1911 aan de 
Vergertweg in Lonneker en overleed op 16 mei 2009 
in het bijzijn van haar kinderen gesterkt door het 
H. Sacrament der Zieken in haar eigen vertrouwde 
omgeving aan de Lossersedijk. 

Op 19 juni 1946 trouwde ze met pa en kwam ze naar 
De Lutte om samen een nieuwe toekomst op te bouwen. 
Het was hard werken op de boerderij. Samen kregen 
ze 4 kinderen die ze met veel zorg en liefde hebben 
grootgebracht. 

Ze was erg trots op haar 8 kleinkinderen en ze was 
dan ook altijd erg benieuwd hoe het hen ging op school 
en met hun verdere bezigheden. Ze kwamen graag 
bij oma om te logeren, kalfjes te voeren en voor de 
eigengebreide sokken die ze van haar kregen. En toen 
ze groter werden om over hun toekomst te praten. 
Ma was een zeer gelovige vrouw, ze had een rotsvast 
vertrouwen in Maria, die ze tot het einde toe aanbad. 
De rozenkrans was haar trouwe metgezel. 
Als je zo oud wordt als ma dan blijven er steeds 
minder leeftijdsgenoten over, vooral het overlijden van 
twee van haar zussen, kort na elkaar, heeft haar erg 
aangegrepen. 
Toen haar schoondochter Mariëtte op 55-jarige 
leeftijd overleed zei ze: "Dit was eigenlijk mijn beurt." 
Maar nuchter als ze was zei ze dan: "ie mött met de 
leawntigen vedan." 
Iedereen was bij haar van harte welkom, er was altijd 
koffie met krentenbrood. 
Haar vaste afscheidsgroet was: 'Wearkomm'n" en dat 
deden er gelukkig velen. 

Ma, oma bedankt. 

Wij zijn u zeer dankbaar voor uw bezoek aan 
huis, uw belangstelling en medeleven tijdens haar 
laatste levensdagen alsook bij de Avondwake en 
Uitvaartplechtigheid. 

Gerard en Mariëtte t 
Bennie 
Ine en Gerhard 
Mariet en Jozef 
en kleinkinderen 


