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Als tronen een trap konden vormen 
en herinneringen een brug, 

don klommen wij met z'n allen naar de hemel 
en hooiden je terug. 



t 
Zonder 1ou tikt de klok even snel 
Moor de tijden veranderen wel 

Wij ntmen afscheid, jij m«I nu gaan 
Weet dol 1e m ons hort olojd bh1ft voorbestaan 

Nico Gevers 

Nico werd op 23 juli 1936 geboren in Losser als 
Jorigste telg in het gezin van Nicolaas Gevers. Op z11n 
negennende ging hij naar het hu1d1ge lndones,e als 
marinier, Daar was hij t rots op: "Geen Jan soldaat maar 

marinier· ze, h11 dan, 

Twee Jaar later kreeg hij verkering met Truus 
Monninkhoff. In 1962 gingen ze trouwen en wonen in 
Oldenzaal, Daar werden Bianca en Nick geboren. Al 
gauw g,ng hij werken b11 de NAM ,n Oldenzaal Voor hem 
geen ander bedrlJf dan de NAM, 

Via de NAM werkte h11 voor de Shell ,n Nigeria. waar 
hij samen met Truus en de kinderen 10 ,aar woonde 
In 1978 keerden zij terug naar Nederland, waar zij in 
Denekamp, Oosterhesselen en Coevorden hebben 
gewoond, U1te1ndelijk 1s Nico na z11n pensionering 
teruggegaan naar zijn geliefde Losser, Door Bianca en 
Nick bleef hiJ op de hoor.te van het wel en wee m de 
ol1ebus1ness, 

Na zi1n werkzame leven had hiJ volop de tiJd om te 
kunnen reizen . tuinieren en klus1es te doen bij de 

kinderen of b1J zijn broers en zussen. Met de caravan 
naar Ts1ech1è en Duitsland of weekendjes weg met de 
kle,nkmderen, wat kon h11 daarvan genieten met z11n 
kleindochters Sharon, Kelly, Robin en Dan,que. 

Nico stond altiJd voor iedereen klaar Zo ging h1J geregeld 
samen met mama op Ziekenbezoek b11 broers en zussen, 
H,1 was voor iedereen een luisterend oor, bi1zonder 
hulpvaardig en relativeren kon hij gelukkig era goed, wat 
in ons gez,nnet1e nog wel eens nod,g was 

Niet lang geleden heeft h1J zich zelf aangeleerd hoe om 
te gaan met een ,Pad. Een nieuwe wereld ging voor hem 
open. Wat e,•n gekk1ghe1d op Facebook zag 1e hem 
denken. Op de trad1uonele zondag-ochtendbezoekies 
werd de iPad regelmatig te voorsch11n gehaald 

Na de vele buitenlandse vakanties, werd Thailand het 
vaste vakantieland van Nico en Truus. Daar kon h1J 
samen met Truus volop gemeten; koopjes achterna en 
een lekl<er sateetJe op z 1n tlJd. Natuurlijk zat er ooit een 
lekkere borrel uit Holland ,n z1Jn vakantiekoffer. 

'He• is net of •• op vakantie ben' ze, hij nog toen de 
ma,I· ies van Johnny en Bianca binnenkwamen vanuit 
"z1in" Thailand Niet veel later begon N,co aan zi1n 
laatste grote re,, 

Voor al uw belangstell,ng en medeleven na z11n 
overh1den betuigen w11 onze oprechte dank 

Truus Gevers-Monnmkhoff 
Kinderen en kle,nk,nderen 




