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"Je moeder blijft je moeder, 

zo eigen en vertrouwd. 
Je wilt haar niet graag missen, 

omdat je van haar houdt. 
Maar eens dan komt de dag 
dat je haar moet laten gaan. 

Je verstand zegt dat het goed is, 
maar in je ogen blinkt een traan·. 

In dankbare en blijvende herinnering aan 

Catharina Anna Petronella 
Teiken • Smit 

sedert 1952 weduwe van Johannes Hendrikus Nijmeijer 
en sedert 1996 weduwe van Johan Heinrich Teiken 

• 3 maart 1915 t 18 september 2002 

Na een moedig gedragen ziekte. gesterkt door het 
H. Sacrament der Zieken, is ze thuis op 

18 september 2002 in Losser overleden. Wij hebben 
haar op 23 september 2002, na een Uitvaartviering in 

de St. Martinuskerk te Losser, naar het 
R.K. kerkhof aldaar begeleid. 

Zij werd geboren op 3 maart 1915 te Losser en was de 
oudste uit een gezin van zes kinderen. Zij was een 
harde werker en doorzetter. Als 12·jarig meisje is zij al 
begonnen met werken als winkelmeisje. Vervolgens 
heeft zij haar eerste man gesteund in zijn werk als zelf· 
standig schilder. 

Samen met haar tweede man heeft zij hard gewerkt in 
de meubelzaak. Zij maakte hier vele uren en was 
soms tot in de late uren bezig met gordijnen naaien. 
Met haar eerste man kreeg zij een dochter. Door het 
vroegtijdig overlijden van haar man, werd zij aange
wezen op haarzelf en kwam alleen te staan voor de 
zorg van haar dochter, die haar alles was. Gelukkig 
kreeg zij veel steun van haar ouders en zussen. Vijf 
jaar later hertrouwde zij. Ook werd zij oma van drie 
kleindochters, die een belangrijke plaats in haar hart 
innamen. 
Zij was voor ons een warme, zeer zorgzame en har· 
telijke vrouw die altijd voor iedereen klaar stond. Zij 
maakte graag een praatje met mensen, maar vond 
het ook prima om op zichzelf te zijn. Familie was haar 
alles. Zij had altijd veel belangstelling voor haar doch· 
ter, schoonzoon, kleinkinderen, zussen en schoon
familie. Daarnaast heeft zij met veel toewijding haar 
eerste en vervolgens tweede man verzorgd. Vanwege 
haar zorgzaamheid gebeurde het wel eens dat zij zich 
teveel zorgen maakte. Zij was een zeer gelovige 
vrouw en bad elke avond tot onze Lieve Heer. Dit gaf 
haar veel kracht en vertrouwen. 
In haar leven was zij een zelfstandige, onafhankelijke 
en krachtige vrouw. Door haar ziekte heeft ze 
geleidelijk haar zelfstandigheid moeten opgeven. Hier 
was zij zich erg van bewust. In deze periode heeft 
haar dochter met veel toewijding en liefde voor haar 
gezorgd. 
Zij laat een grote leegte achter die niet op te vullen is. 
Moeder, schoonmoeder en oma, bedankt voor alle 
liefde en zorg, wa wensen je rust en vrede toe. 

Wij zijn u dankbaar voor uw medeleven en troost. 

Sinie en Franco 
Rina, Hermen, Mathilde, Marcel, Patricia en Peter 


