
Dankbaar gedenken wij 

Herman Antonius Nijmeijer 

weduwnaar van Johanna Angelina Maria 

Hij werd geboren op 28 mei 1940 te Noord
Deurningen. Hij overleed op 22 januari 2005 te 
Tilligte. 
Tijdens de plechtige uitvaart op 27 januari heb· 
ben we afscheid van hem genomen en hem te 
ruste gelegd op het R.K. kerkhof aldaar. 

Pa groeide op in een gezin van zes kinderen te 
Noord-Deurningen op de boerderij van zijn ouders. 
Na de Bonifatiusschool te zijn doorlopen, ging 
hij naar de Ambachtschool waar hij met veel 
plezier en interesse het timmervak leerde. 

In 1973 trouwde hij met Joke Damhu1s. Samen 
kregen ze drie kinderen. 
Veel verdriet bleef hem echter niet bespaard. 
Na een kortstondig ziekbed overleed zijn vrouw 
en kort daarop zijn zoontje Tom. Ondanks het 
vele verdriet bleef hij een zorgzame vader en 
een hardwerkende man. 
Hij had veel voldoening bij het o.a. maken van 
trappen, het timmeren was zijn lust en zijn leven. 
Na jaren actief klootschieter en voetballer te zijn 
geweest was hij vooral de laatste tijd langs de 
lijn te vmden. Hij keek erg uit naar het kaarten op 
de donderdagavond met zijn vaste kaartvrienden. 
Iets lekkers mocht hierbij dan ook niet ontbreken. 
De laatste jaren liet zijn geheugen het wat afwe
ten waar hij veel moeite mee had. 
Net voor de kerst openbaarde zich een ernstige 
ziekte. Hij vocht ervoor, maar kon deze strijd 
niet winnen. Pa IS thuis in het bijzijn van zijn kin· 
deren vredig ingeslapen. 

Pa, bedankt voor alles. 

Achter 1e flgt een leven van werken en plicht 
en juist dat bepaalde in alles JOUW gezicht 

Flink was jij 1e hele leven 
moedig ben ie tot het einde gebleven. 

Flink wl/ JB nu dat wij zullen zijn 
maar afscheid nemen doet ons zo'n pijn. 

Voor uw blijken van medeleven tijdens ZiJn ziekte en na 
het overlijden zeggen wij u oprecht dank. 

Roy- Hilde 
Mike - Martine 


