


t In memoriam 

Gerrit Jan Marinus Nijmeijer 

'Kloezen Gijt' 

* 16 december 1930 t 3 april 2012 

Na de Uitvaartplechtigheid op 7 april 2012 in de 
H. Nicolaaskerk te Denekamp, is hij begraven op 
het R.K. kerkhof aldaar. 

Hij werd geboren op 16 december 1930 in de 
buurtschap Berghum te Denekamp, waar hij als 
oudste van 5 kinderen opgroeide. 
Toen zijn vader in 1954 overleed was het in 
die tijd vanzelfsprekend, dat hij diens taken 
als landbouwer en hoofd van het gezin op zich 
zou nemen. In het begin van de jaren zevE:intig 
werd bij hem diabetes geconstateerd, waardoor 
zijn gezichtsvermogen al snel achteruit ging en 
zijn algehele gezondheid met de jaren meer en 
meer verzwakte, totdat het werken in en om de 
boerderij in de jaren tachtig niet meer mogelijk 
was. Dit was voor hem een moeilijke en zware 
tijd. 
Heel zijn leven heeft hij daar gewoond in 
eenvoud, hardwerkend, zichzelf vergetend, 
maar desondanks ook tevreden. 

Nadat zijn moeder in 1973 overleed en zijn broer 
Frans in 1990, week zijn zus Lies niet van zijn 
zijde en ze mochten dan ook ruim 80 jaren lang 
samen zijn in vreugde en verdriet. 
Gijt hield ervan om de handen uit de mouwen 
te steken, was bijzonder creatief; de mooiste 
kunstwerken van kruiwagen tot Klöpkeshoes 
verschenen dan ook. Zo kon hij genieten van 
de zondagse uitstapjes die vroeger met de 
hele familie werden gemaakt, meestal richting 
Duitsland, waar als avondmaaltijd dan een grote 
wienerschnitzel voorgeschoteld werd. 
Van het potje kaarten met Lies, de aandacht van 
Rex, het regelmatige bezoek van de noabers, 
familie en bekenden genoot hij erg. 

Laten we hem herinneren als een man met: 
een open deur, 
een blij gezicht, 
een gastvrije tafel , 
van samen zijn, samen praten en 
een bescheiden man met vele spreuken. 

Bedankt voor de fijne herinneringen 
die je ons achterlaat. 

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven na het 
overlijden van 'Kloezen Gijt'. 

Familie Nijmeijer 


