


In liefdevolle herinnering 

Frans Niemeijer 

echtgenoot van Rikie Strootman 

Geboren op 3 juni 1932 in De Lutte. Hij 
overteed op 11 december 2004 op 72-jarige 

leeftijd te Losser. Op 15 december hebben we, 
na de Eucharistieviering in de 

H. Maria-Geboortekerk zijn lichaam te ruste 
gelegd op het R.K. kerkhof te Losser. 

Met pijn en verdriet in ons hart hebben we, 
volkomen onverwacht, afscheid moeten nemen 
van deze lieve man, vader en opa. 

Frans groeide op in een groot gezin in de Lutte. 
Daar bracht hij zijn jeugd door in en om de 
boerderij. Een aantal jaren lang heeft hij het 
boerenwerk op zich genomen en is vervolgens 
gaan werken bij Vredestein. Tijdens het 
"dansen" leerde hij Rikie Strootman in 
Lonneker kennen, waarmee hij op 6 juni 1964 
is getrouwd. Samen kregen ze twee kinderen: 
Stella en Anita. In die tijd was hij in dienst bij de 
houtzagerij te Lonneker. Bijna 25 jaar heeft hij 
hier gewerkt. Hij was nog geen 50 jaar oud, 
toen hij door een reorganisatie bij de hout
zagerij zijn baan verloor. 

De jaren erna waren niet gemakkelijk, maar op 
z.ijn eigen manier heeft hij de draad weer opge
pakt. Samen met Rikie en zijn dochters, leidde 
hij een rustig bestaan aan de Narcisstraat. Met 
veel plezier hield hij allertei soorten vogels en 
maakte hij dagelijks wandelingen in Losser en 
omgeving. Frans kluste graag voor zijn doch
ters en vond het prachtig dat er kleinkinderen 
kwamen. Hij was dol op ze. Elke vrijdag kwam 
hij, samen met ma, op de kleinkinderen passen. 
Vele gezellige uren hebben ze samen met opa 
en oma doorgebracht. Niets was hem te veel. 
Hij genoot hier intens van. Dit jaar vierde hij 
samen met Rikie, kinderen en kleinkinderen 
hun 40-jarig huwelijk. 

Frans was iemand, die niet vaak op de voor
grond stond. Hij was een rustige, lieve man, die 
veel over had voor andere mensen. Hij kon 
menig feestje opfleuren met zijn grappen en 
grollen. Pa, we zijn je dankbaar voor alles wat 
je voor ons hebt gedaan en betekend. 
We zullen je missen en met gevoelens van 
warmte en liefde aan je terugdenken. 

Onze oprechte dank spreken wij uit voor het 
door u getoonde medeleven en de steun na het 
overlijden van mijn lieve man, onze vader en 
opa. 

Rikie Niemeijer-Strootman 
Kinderen en kleinkinderen 


