
• Jesus t Maria t Josef 

In ons gebed gedenken wij 

ALEIDA MARIA NIJMEIJER 
weduwe van 

GERARDUS JOHANNES OPHUIS 

Zij werd op 7 januari 1891 geboren te 
Losser. Voorzien van 't H. Oliesel, over
leed zij op 14 september 1983 te Venlo in 
het St. Joseph-ziekenhuis. In de Don 
Boscokerk aldaar vond de uitvaart plaats 
op 19 september, waarna zij begraven 
werd op het kerkhof aan de Tegelseweg. 

1891 - 1983 
Tussen deze jaren heeft zich het leven 
van deze onvergetelijke moeder afge
speeld. Bijna heeft zij een volle eeuw 
mogen volmaken . Daaruit blijkt, dat zij 
een zeer sterke vrouw was. Haar over
lijden kwam dan ook als het gevolg van 
een ongelukkige val. Was zij niet geval
len, dan was zij wellicht nog jaren in 
ons midden geweest. ,, Doch, het heeft 
zo moeten zijn" , zeggen we dan. Gods 
wegen zijn niet onze wegen ... 
Haar lange leven is niet over rozen ge
gaan . 

Met name de tweede wereldoorlog was 
een spelbreker voor de plannen vol be
zieling , waarmee zij - samen met haar 
man - naar het zuiden kwam. Hier vond 
zij echter ook haar 'Onze Lieve Vrouw 
van Genooi' , die haar altijd een grote 
steun en toeverlaat is geweest. Bij de 
pakken neerzitten was niet haar aard. 
Tot haar laatste dagen in de " Meeuw
beemd " was zij vlijtig bezig en bleef zij 
de begrijpende vrouw en moeder, waar 
je terecht kon met alles, wat je bezig 
hield. 
Bidden we dat zij nu al mag gaan delen 
in Maria's heerlijkheid en daar voor ons 
ten beste mag spreken . 

De hartelijke blijken van medeleven bij 
het overlijden en de begrafenis van onze 
onvergetelijke mam en lieve oma, waren 
voor ons een grote steun en troost. 
Onze oprechte en welgemeende dank. 

Kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkinderen. 

Venlo, september 1983. 


