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Ter herinnering aan onze oom en zwager 

Hendrikus Joseph Nijmeijer 
Hennik 

geboren op 16 maart 1921 . 

Op vrijdag 28 april 2006 is hij in het ziekenhuis te 
Enschede overleden en werd op woensdag 3 mei 2006 te 
ruste gelegd op het R.K. kerkhof te Losser. 
Hennik werd evenals zijn broer Gerhard en zussen Truus 
en Mien, geboren in de toenmalige boerderij in de volks· 
mond bekend als het "plettenhuis" gelegen aan de 
Snoeiinksweg te Losser. 
Op jonge leeftijd verhuisden zij met hun ouders naar de 
boerderij op de kruising Denekamperdijk-Honingloweg te 
Losser. 
Met hun vader en de inwonende oom Gerard hebben 
Hennik en Gerhard met noeste handen arbeid aan de 
Honingloweg grote percelen bosgrond veranderd in wei· 
land en bouwland om hiermee hun boerderij rendabel te 
kunnen voeren. 
Reeds op jonge leeftijd verloren zij hun beide ouders en 
moesten op eigen kracht verder. Nadat zus Truus was 
getrouwd en de boerderij verliet werd de huishouding 
alleen door zus Mien gedaan. Nadat Mien was getouwd 
met Willem bleef zij met hem op de boerderij wonen. Uit 
hun huwelijk werden drie kinderen geboren t.w. lidy, Hans 
en Els. 
In soms roerige tijden vonden deze drie bij oom Hennik 
hun steun en toeverlaat. Hij was als een tweede vader 
voor hen bij wie zij altijd om steun en raad terecht konden. 
Zijn aandacht en zorg werd door hen dan ook hogelijk 
gewaardeerd en dit zou zeker nooit worden vergeten. 

Nadat de pachtovereenkomst voor de boerderij niet kon 
worden verlengd, hebben Gerhard, Hennik en Hans nog 
tijdelijk op twee andere adressen in de buurt van de 
Honingloweg gewoond. Vervolgens kon in 1991 het per
ceel Honingfoweg 18 te Losser worden gekocht. Op deze 
plek die plaatselijk bekend stond als het woonoord van de 
kluizenaar Breejan werd door de neven en nichten en aan
getrouwden op basis van waardering en respect voor de 
oompjes in onderlinge samenwerking en met grote saam
horii;iheid een nieuw houten huisje gebouwd. 
In dit onderkomen, voorzien van het nodige comfort, dat 
ze voorheen altijd hadden moeten ontberen had Hennik, 
Gerhard en Hans het uitstekend naar hun zin. 
Vaak liet Hennik blijken dat het zijn grootste wens was om 
in de Honinglobuurt te kunnen blijven wonen nu het met 
"iets eigens· in vervulling was gegaan. 
Helaas heeft Gerhard hiervan maar kort mogen genieten. 
Nogal onverwachts overleed hij in februari 1993. 
Maar oom Hennik werd zeker niet vergeten. Dat bleek 
overduidelijk uit de veelvuldige bezoeken, die de neven en 
nichten en 1n het bijzonder de dagelijkse bezoeken van zijn 
zus Mien en haar dochter Els aan hem brachten. 
Deze laatsten verzorgden de huishouden en de bereiding 
van de dagelijkse maaltijden voor Hennik en Hans. De 
afgelopen vijf jaar ging de gezondheid van Hennik zien
derogen achteruit. Tot 2002 kon de verzorging van hem 
nog door zijn zus Mien en de nichten Els • Lidy en Lies 
worden geregeld. In 2002 werd echter aanvullende pro· 
fessionele hulp noodzakelijk. Carint werd ingeschakeld. 
Met hun inzet en hulp kon de wens van Hennik om vooral 
op zijn geliefde plek aan de Honingloweg te kunnen blijven 
worden vervuld. Op 12 april j.I. bleek het echter noodza· 
kelijk dat hij voor verpleging in het ziekenhuis Stadsmaten 
in Enschede moest worden opgenomen. Na een ogen· 
schijnlijk goed herstel bleek hij echter toch zo ziek te zijn, 
dat hij op vrijdag 28 april 2006 in het bijzijn van zijn zorg
zame nichten Els, Lidy en Lies in alle rust is ingeslapen. 

Wij danken u voor uw medeleven 

mei 2006 De familie 


