
In dankba'e herinnering aan 

Gerard Niemeijer 
Streu Gerrard (in zien dagelijks lefn) 

sinds 17 oklober 1973 
weduwnaar van 

Maria Helena Niemeijer - Knkhaar 

Hij is op 1 IJlllll 1922 111 Langeveen geboren en opgegroeid in een 
geZJO van 10 kinderen te nülen van 3 zussen en 6 broers. 
Na de lagere school is hij in de textiel gaan werlten tot zijn 58' 
iaar 
In 1957, op de leeftijd van 35 jaar is hij in het huwelijk getreden 
met Marie Krikhaar en zijn gaan wonen in Geesteren (o). Uit hun 
huwelijk zijn twee kinderen geboren (Johan en Huub), na een 
aantal zeer gelukkige jaren met ma moest hij op de leeftijd van 
51 jaar afscheid nemen van haar. Des ondanks heeft hij zich na 
hel gemis van ma sterk gehouden, tot het laatste toe. maar kon 
haar nooit vergeten CJe twee zoons heeft h~ naar beste eer en 
geweten proberen op te voeden i s m. diverse fariWiefeden. Pa 
heeft twee schoondochters mogen begroeten en was tevens een 
gezegend grootvader van 6 kleinkinderen. 
Na een zorgzaam en arbeidzaam leven is pa op 87 jarige leeftijd 
uit ons midden gegaan d.d. 2~2009. Door ondersteuning van 
verschillende artsen, thuiszorgkrachten en zijn kinderen; in het 
bijzonder Angeline en Huub maar ook Jeannette en Johan, heeft 
hij tot het laatste toe thuis mogen z11n. 
Na een plechbg gezongen uitvaart op 2 juli d.o.v. in de 
paroclloekerlt van de Sint Panaabus te Geesteren (0), hebben 
we hem ter ruste gelegd op het parochoêle kerkhof aldaar. 

Pa heeft zijn levensvreugde mogen vinden in eenvoudige dingen. 
Naast zijn gezin en ziJn dagelijkse werlt was hij te vinden op het 
larld, in de wei, 111 het veen (bi één van zijn gewaardeerde 
broers) of biJ zijn buunnan "de Haarboer'. Ook stond noaberplicht 
bij hem hoog in het vaandel. 
Werlten was dus V()()( hem een plicht, maar ook een genoegen. 
Zijn handen hebben veel arbeid verricht, niets was hem te veel. 
Pa hield op tijd en plaats ooi< van een feestje, stond dan ook vast 
met achteraan, wanneer hij thuis kwam en zei: "dool die zun is 
oer was het feest dus zeer goed geweest. 
Verder was hij een karaktervolle man, die er een duidelijke en 
uitgesproken mening op nah<eld Zijn geloof was steevast en 
bood hem grote houvast Dat heeft hij ooi< getracht over te 
brengen op zijn kinderen en kletnlunderen. 

Pa, opa, wij danken je voor al/es 
wat je v()(}( ons hebt gedaan en hebt betekend. 

Wij hebben ons affijd prettig bij jou gevoeld, 
je hebt ons ondersteund in alles waar je kon. 

Pa we zullen J8 missen! 

VOOI uw befoogstelring en blijk van medeleven zeggen we hoerbJJ 
onze oprechte dank. 

Geesteren(O.), 2 juli 2009 
Hafdenbergelweg 124 

Huub en Angeline 
Remco. Chantal, Wouter 
Johan en Jeannette 
Bjom,Niek, Lars 


