
In liefdevolle herinnering aan 

Clemens Johan Maria Niemeijer 

Geboren op 1 juli 1944 te Losser 
Overleden op 1 april 2012 te Losser 

Op 19 december 1970 getrouwd met 
Susanna Josephina Antonia Voorhuis. 

Vader van Hans, Ben, Theo en Karin, 
Gerda en Arjan en opa van Nick. 

Op 1 juli 1944 zag Clemens het levenslicht als de 
jongste uit een gezin van elf kinderen. 

Na de Martinusschool heeft hij de ambachtschool 
doorlopen waar hij een opleiding heeft gevolgd tot 
metselaar. Op 16-jarige leeftijd is hij aan het werk 
gegaan. 

Op 23-jarige leeftijd leert hij Sannie kennen op de 
dansles, waar hij 3 jaar later mee trouwde. Samen 
kochten ze een huis aan de Rozenstraat in Losser. 
In 1974 is hij trotse vader geworden van hun eerste 
zoon Hans, in 1977 werd hun tweede zoon Ben gebo· 
ren en 2 ,aar later is hun laatste zoon Theo geboren. 

Na een ongelukkige val in de bouw kon hij zijn werk· 
zaamheden daar niet meer uitvoeren. 

In 1980, na het plotseling overh1den van zijn broer, 
kwam zijn moeder alleen te zitten in het ouderlijk 
huis. Zijn moeder vroeg hem toen terug te komen 

naar huis. waarna het gezin verhuisde naar de Veld· 
rnatenweg in Losser. Hier voerde hij de boerderij en 
zorgde voor zijn moeder. 

In 1985 werd het gezin uitgebreid met hun dochter 
Gerda. Drie jaar later overlijdt zijn moeder. 

Tussen de boerderijwerkzaamheden door ontwik· 
kelde hij zijn grootste passie. de hondensport. 

Door economische omstandigheden was het niet 
meer mogelijk de boederij voort te zetten, waarna 
hij zijn passie voor honden heeft uitgebreid en een 
dierenpension is begonnen. Onder de naam van 
"Het Gaffelbrook" stichtte hij binnen korte tijd een 
succesvol bedrijf. 

In 2004 werd bij hem kanker geconstateerd. Hier· 
aan werd hij geholpen en kon hij zijn passie weer 
voortzetten. Na vijf jaar werden er uitzaaiingen in 
de longen geconstateerd. Na vele bestralingen en 
chemokuren kwam er een positieve verandering in 
z11n leven: Zijn kleinzoon Nick werd geboren en daar 
putte hij veel kracht uit. Desondanks kon hij de strijd 
tegen zijn ziekte niet winnen en is hij op 1 april 2012 
overleden. 

Wi sol't di no'it verger'n 

Voor de belangstelling en het medeleven na het over· 
lijden van Clernens willen wij u hartelijk danken. 

Sannie, Kinderen en kleinkind 




