


In liefde,•olle herinnering 

'Rik.ie :Niemeijer - Slroolman 

weduwe van Frans Niemeijer. 

Geboren op l O februari 1934 in Lonneker. 
Zij overleed op 20 juli 2008 op 74-jarige leeftijd 

te Oldenzaal. 
Op 25 juli hebben we. na de Eucharistieviering in 
de H. Maria-Geboortekerk, haar lichaam ter ruste 

gelegd op het R.K. kerkhof te Losser. 

Na enkele jaren van verdriet en ontreddering, 
heeft Rik.ie eindelijk de rust gevonden waarnaar 
ze verlangde. Met pijn en verdriet in ons hart 
hebben we afscheid genomen van deze lieve 
vrouw, moeder en oma. 

Rikie groeide op in een groot gezin in Lonneker. 
Na de lagere school volgde ze een aantal jaren 
onderwijs op de huishoudschool. om vervolgens 
in loondienst te gaan bij het confectiebedrijf van 
· de gezusters Borst' te Enschede. 
Hier heeft ze in totaal 15 jaar gewerkt. 
Op haar 22e, tijdens de wekel ijkse 'dansavond' 
bij Pleijhuis, leerde ze Frans kennen. 
Met hem trad ze op 6 juni 1964 in het huwelijk. 
Samen kregen ze twee kinderen: Stella en Anita. 

Rikie wa~ moeder in de groot~te zin van het 
woord: haar warme, liefdevolle en zorgzame 
houding tegenover hen zal nooit worden vergeten. 
Haar man en kinderen kwamen altijd op de eerste 
plek. Rikie en Frans groeiden, in de loop van de 
jaren, uit tot een twee-eenheid: ze vulden elkaar 
perfect aan. Op deze wijze heeft Rikie jarenlang 
heel gelukkig en tevreden met Frans en hun 
kinderen gewoond aan de 
Narcisstraat te Losser. 
In 2004 vierden ze met elkaar hun 40-jarig 
huwelijksfeest. Toen er kleinkinderen kwamen, 
genoot ze intens van het omaschap. 

Rikie keek graag naar actualiteitenprogramma's 
op televisie, maar was ondanks dit niet echt een 
'vrouw van de wereld ' . Het best op haar gemak 
voelde ze zich in haar eigen huis. 
Ze was een lieve, rustige vrouw. Toen haar man 
overleed stortte haar wereld in: zonder Frans 
was het teven lijden. Ze verloor zich zelf in dit 
verlies en werd tot ons verdriet nooit meer de 
oude Rikie. 
Ma. we zijn je eeuwig dankbaar voor alles wat 
je voor ons hebt gedaan en betekend. Met veel 
liefde zullen we aan je terugdenken. We missen 
je vreselijk, maar troosten ons met de gedachte, 
dat je eindel ijk rust hebt gevonden bij Pa. 

Onze oprechte dank spreken we uit voor het 
door u getoonde medeleven en de steun na het 
overlijden van onze moeder en oma. 

Kinderen en kleinkinderen 




