
Een dankbare herinnering aan 

WIM BLEUMINK 
echtgenoot van 

LeisNijhof 
Hij werd op 10 september 1925 te Groenlo geboren. 
Hij overleed onverwacht op 27 januari 2002 in Oe 
Molenberg te Groenlo. Oe viering ten uitvaart vond 
op 31 januari plaats in de parochiekerk van de H. 
Calixtus. In de verwachting van de verrijzenis ten 
leven namen wij daarna afscheid in het crematorium 
Enschede te Usselo. 

Terwijl we met hem dachten aan zijn thuiskomst in 
het mooie nieuwe huis in d' Orangie was daar 
onverwacht zijn overlijden. zonder een woord van 
afscheid. Ziekte met tegenslagen van jaren was 
daaraan vooraf gegaan. In de kracht van zijn leven 
nog, eind veertig, kwam hij al in de WAO terecht. 
Vooral de laatste jaren kreeg hij nog meer met 
ziektes te maken. Hij moest zelfs, na een lange 
ziekenhuis periode, tijdelijk worden opgenomen in 
Oe Molenberg. Maar met levenslust en wilskracht 
vocht hij zich een weg door het leven, want met ons 
genoot hij er van en wilde hij bij ons blijven. Toch 
moesten wij hem plotseling missen. En dat terwijl wij 
al voorzichtig dachten aan het vieren van het 50 jarig 
huwelijksfeest in mei van dit jaar. Het mocht niet zo 
zijn. Hij was een echte Grollenaar, hier geboren en 
getogen, een man die zijn stadje niet kon missen. Hij 
was een man die wist wat hij wilde maar niet met zijn 
gevoelens te koop liep. Het overlijden van verschil-

lende naaste familieleden moet hem wel zeer 
gedaan hebben, maar hij praatte daar niet zo ge
makkelijk over, het was altijd goed, zoals het ook 
met zijn gezondheid 'altijd goed was'. Als bouwvak
ker zorgde hij voor brood op de plank totdat hij het 
werken moest opgeven. Maar er was nog veel om 
voor te leven. Hij kon genieten van de natuur, van de 
tuin, de vogels en de bloemen. Voetballen en biljar
ten waren zijn hobby' s. Af en toe een vakantie om 
iets van de wereld te zien. Maar bovenal was hij met 
zijn hart bij ons, zijn gezin, en de kleinkinderen 
Pascal en Manon waren zijn oogappels, op wie hij 
bijzonder gesteld was. Zijn vechtlust om bij ons te 
blijven was groot, maar uiteindelijk heeft hij het niet 
kunnen winnen en moest hij ons loslaten en wij hem. 
Wij zijn dankbaar dat hij de onze mocht zijn als 
echtgenoot, als vader en opa. Met de pijn van het 
gemis, met ons verdriet, vertrouwen wij hem en 
onszelf toe aan de Heer van alle leven. Wij bidden 
voor hem om een behouden thuiskomst in het huis 
van de Vader met ruimte voor velen. Wij bidden voor 
onszelf om kracht en levensmoed om ons in zijn 
geest weer aan het leven te kunnen toevertrouwen. 
Hij blijft leven in onze harten. 

Voor uw belangstelling en meeleven tijdens zijn 
leven, vooral ook in tijden van ziekte, en na zijn 
overlijden, zeggen wij u hartelijk dank. 
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