
In danf bare en bi ivende herinnering aan 

Piet Fischer 
weduwnaar van Johanna van Galen 

'evenspartner van Marie11e Ekke:boom-Kroep t 

Hij werd geboren op 8 juli 1915 in Glane. Op 26 
maart is hij overleden in hot Medisch Spectrum te 

Oldenzaal Als teken van verbondenheid mei 
Christus en Z1Jn Kerk werd hem het H. Oliesel 

toegediend. We hebben hem de 30'" begraven op 
de R.K. begraafplaats te Losser, 

Pa is opgegroeid in de Glane. Tot aan de dood van 
ma. die veel te vroeg overleden is, heelt hiJ daar 
gewoond. 
Ze kregen verkering 1n 1939 op dansles 1n do socie· 
teil in Enschede. Zijn fiets stond naast de hare. En 
20 bloeide deze liefde uit lot een huwelijk, dal 
plaatsvond op 13 juli 1944. 
Op 30 augustus 1944 zijn ze op advies van Pater 
Fischer op huwelijksreis gegaan naar Valkenburg. 
Daar aangekomen konden ze niel meer terug door
dat de oorlog uitbrak. Hel heel! 9 maanden geduurd 
voor ze weer terug konden. H11 heeft daarna nog een 
jaar 111 OuilslaJ)(J bij een boer gewerkt in 81 lerbeck en 
•S door de bevrijders weer thuis gebracht 
Uit hun huweliJk zijn 7 kinderen voortgekomen, waar· 
van tot groot verdriet hun dochtertje Lucia maar een 
dag geleefd heeft. 
Na de oorlog heeft hij opa geholpen 111e1 huizen 
schilderen. Zo is hij in het schildersvak terecht geko
men. Dat heeft hij 12 jaar gedaan. 
Toen heeft hij Werner Tcnsundern leren kennen die 

een winkel had 1n levensmiddelen en souvenirs aan 
de grens in Denekamp. Hier heeft hij een half jaar 
gewerkt en hij is daarna voor zichzelf begonnen aan 
de grens in Overdinkel van 1958 101 1971 Toen hel 
wal millder ging met de zaak. •S deze opgeheven. 
Van 1958 101 1971 heeft hij tot aan ziJn pensioen, ais 
verkoper in porselein en kristal en later in Perzische 
tapijten, gewerkt 1n Karstad in Gronau. 
Hij had een passie voor carnaval. Hij is dan ook in 
1962 Prins Carnaval van Losser geweest. Daarnaast 
is h•J toen hij met pensioen g ng zich gaan toeleggen 
op het kuns1schdderen. Hij deed dit mei veel plezier 
en inzet. Hij heeft dan ook veel schilderijen gemaakt . 
Hel kerkkoor van de Glane was voor hem ook een 
grote 1iefhebberij Hij vond het dan ook erg jammer 
dat de kerk van Glane gesloten werd. 
Na het over1t1den van ma op 7 1anuan 1977 heeft htJ 
Marietje leren kennen. met wie hij 24 mooie jaren 
heeft gehad. Groot was dan ook zijn verdriet toen 
Mane11e op S augustus 2001 overleed. Z1Jn levens
vreugde verdween en hij voelde zich eenzaam. Na 
een half jaar 1n zorgcentrum 'De Molenkamp' 1e 
Oldenzaal, nam zijn gezondheid snel af. In het zie
kenhuis in Oldenzaal is t1ij vredig gestorven. 
Vader, schoonvader en opa, je houdt een warm 
plekje in onze harten. Leef thans in vrt:de voon b•J 
God. 

Voor uw medeleven t ijdens de ziekte en bij het 
afscheid van onze vader, schoonvader en opa, 
betuigen w.1 u onze oprechte cJdflk. 

Kinderen en kleinkinderen 

Losser, maart 2002. 


