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In dankbare herinnering aan 

Hermanus Antonius Nijmeijer 

sinds februari 1990 weduwnaar van 

Maria Christina Kuiper 

Hij werd geboren te Volthe op 26 juli 1906 en 
overleed op 3 oktober 1998 te Oldenzaal in het 
Verpleegcentrum Twente-Oost. Op donderdag 8 
oktober hebben we hem voor het laatst in ons 
midden gehad tijdens de viering van de 
Eucharistie in de St. Josephkerk te Noord 
Deurningen, waarna we hem hebben begraven 
op het R.K.- kerkhof te Denekamp. 

Een boer in hart en nieren en een man met een 
diep geloof, zo zullen wij vader in onze herinne
ring houden. In zijn jonge jaren heeft hij altijd 
met paarden gewerkt. Dat was zijn grote hobby. 
In zi1n vrije tijd hield hij zich vooral bezig met 
klootschieten. 

Op 1 mei 1935 trouwde hij met Maria Kuiper. 
Hun huwelijk werd gezegend met vier kinderen. 
Samen met de drie kinderen uit het eerdere 
huwelijk van moeder, hebben ze al die jaren op 

de boerderij aan de Epmanweg gewoond. Vader 
heeft altijd keihard gewerkt voor zijn vrouw en 
kinderen. Na ruim 50 jaar huwelijk overleed 
moeder op 19 februari 1990. Een aantald'aren 
heeft vader toen nog met Agnes en de kin eren 
gewoond en gewerkt op de boerderij. Hij was 
hier tevreden, omdat hij hier zijn liefde voor de 
dieren kwijt kon, vooral zijn liefde voor de koeien 
en de varkens. 

Sinds de dood van moeder is de gezondheid 
van vader langzaam achteruit gegaan. Z11n 
geheugen liet hem steeds meer in de steek. Na 
een aantal jaren vol liefde thuis te zijn verzorgd 
is hij uiteindelijk opgenomen in het 
Verpleegcentrum Twente-Oost te Oldenzaal. Hij 
was daar tevreden en ook zeer geliefd. Met veel 
liefde is hij daar de laatste jaren van zijn leven 
verzorgd. Op 92-jarige leeftijd is hij uiteindelijk 
nog vrij onverwacht, maar ook in alle rust over
leden. Aan een lang en gezegend leven is daar
mee een einde gekomen. In dankbaarheid 
terugkijkend om wie hij was, geloven wij dat 
vader nu bij God is thuisgekomen en rust in 
vrede. 

't Laand is um 
't is good west. 

Wij danken u allen hartelijk voor uw meeleven en uw 
gebed na het overtijden van onze lieve vader, schoon
vader, opa en overgrootvader. 

Fam. Nijmeijer · Lohuis 


