
Een dankbare herinnering aan 

Geertruida Maria Johanna 
Nijmeijer. 

ZiJ werd geboren te Losser, in het 
Plettenhuis, 12 april 1922. 
Na een verkering met hindernissen 
sloot zij haar huwelijk in haar geboorte· 
plaats 25 september 1948 met 

Pieter van Essen. 
Eind 1980 werd het bekend, dat Truus 
ernstig ziek was. Enkele malen was zij 
kort in het ziekenhuis en voor het ove· 
rige werd zij thuis omringd met alle 
mogelijke zorg door haar hele gezin en 
en ook door haar familie, Wat kan een 
mens dan opbrengen! 
In de vroege morgen van 11 juli 1983 
sliep ZIJ rustig in De striJd op de wereld 
was gestreden. Op het kerkhof van de 
Maria Geboorteparochie te Losser werd 
zij te rusten gelegd, naar wij hopen in 
vrede, 14 juli 1983. 

Woorden schieten te kort om aan te 
geven, wat Truus voor haar gezin be
tekend heeft. Z ij was een lieve vrouw, 
een echte moeder, een begrijpende oma 
en goed 11oor iedereen, die bij haar in 
huis kwam. Z ij was mild in haar oor· 
deel. Z1J kon geweldig genieten van een 

mooie bloem of plant en leefde uit een 
diep geloof. Onvoorstelbaar wat in dit 
gezin aan menselijke liefde werd opge
bracht, alsof al les "gewoon" was, van· 
zelfsprekend. Hier spraken de mense
lijke gevoelens, gedreven door hun ge. 
loofsovertuiging en gesterkt door de 
kracht van God, die alleen menselijk 
leven op een hoger plan kan brengen. 
Wij kunnen slechts stamelen: 
Ach, red ons Jahweh, onze God, 
En breng ons uit het land der kinderen 
samen: 
Opdat wij uw heilige Naam mogen 
danken, 
En uw heerlijkheid prijzen! 

Gezegend zij Jahweh, lsraêls God, 
Van eeuwigheid tot eeuwigheid! 
Laat heel het volk het herhalen : 
Amen! Halleluja 1 Ps. 106. 

Voor uw blijken van belangstelling en 
medeleven, betoond na het overlijden 
van mijn l ieve vrouw, onze zorgzame 
moeder, schoonmoeder en oma, betui· 
gen wij onze oprechte dank. 

P. van Essen 
kinderen, behuwd- en 
kleinkinderen 


