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Met veel liefde blijven wij denken aan onze 

dierbare Moeder en Oma 

Maria Johanna Nijmeijer-Wigger 

Sinds 12 april 1991 weduwe van 
Johannes Bernardus Nijmeijer 

Zij werd geboren op 21 juni 1919 te Mander. 
Nog vrij onverwachts overleed zij op 15 oktober 
2006 in het ziekenhuis te Enschede. Wij hebben 
haar op 20 oktober na de Uitvaartdienst in de 
H.H. Simon en Judas kerk in Tilligte te ruste 
gelegd op het kerkhof aldaar. 

Moeder is geboren in een gezin van vier kinde
ren. Samen met haar drie broers groeide ze op 
in een boerengezin. Na de lagere school ging 
ze naar naailes en ze leerde patroontekenen. 
Daarna volgde ze gedurende 2 jaar de huishoud
school. Na het overlijden van haar moeder nam 
ze de taken van haar over. Het huishouden en 
alle werkzaamheden rondom de boerderij wa
ren haar dagelijkse bezigheden. Op 6 juli 1950 
trad ze in het huwelijk met Jan Nijmeijer en ging 
ze in Tilligte wonen. Ze werd moeder van vijf 
dochters waarvan de eerste vroegtijdig overleed. 

Haar eenvoud en doorzettingsvermogen heb
ben haar door moeilijke periodes heen geholpen. 
Haar creativiteit uitte zich vooral in het maken van 
kleding voor de kinderen. Ook aan het fietsen met 
Pa en de kinderen beleefde ze veel plezier, haar 
gezin stond altijd voorop. In 1962 bouwden ze een 
nieuw huis waarin ze prettig hebben gewoond. 
In 1990 vierden ze nog hun 40 jarig huwelijk. 
Ze was een sterke vrouw met grote wilskracht 
en altijd recht door zee. Ze ging trouw naar de 
kerk en het geloof bleef haar boeien, ze sprak er 
graag over en ging een discussie niet uit de weg. 
Ze maakte zich meer zorgen om de ander dan 
om zichzelf. 
Nadat Pa in 1991 overleed, heeft ze nog 6 jaar 
aan de Penninksbrugweg gewoond. 
In 1998 heeft ze besloten om naar het verzor
gingshuis in Denekamp te verhuizen. Daar heeft 
ze nog 8 mooie jaren gehad. 
Hier had ze het naar haar zin, ze genoot van 
de bezoekjes en uitstapjes met de kinderen en 
kleinkinderen. Tegen haar kinderen zei ze altijd: 
"zorg daj't later good hebt". Een heupoperatie na 
een val werd haar fataal. 

Wij zijn dankbaar. 

- Wij danken u voor uw medeleven -

Oktober 2006. 
Kinderen en kleinkinderen. 




