


Vol 1efde en dankbaarheid denken wij ~er,ug aan 

Cisco Franciscus Gerardus M aria 
Nieuwenhuis 

16 december 1956 - t 12 mei 1999 

Lieve Crsco. 

Verbijstering. Machteloosheid. Woede. Onbegrip Onze 
C1sco 1s er niet meer, dood, zomaar. ineens. nog maar 
42 jaar: we kunnen het nog steeds niet vatten 
Zo onrechtvaardig. Cisco: nog vol levenslust, nog vol 
plannen voor de toekomst. Zijn werk was z11n lust en z11n 
leven, zeggen ze wel eens. Dat geldt zeker voor 1ou. 
lieve Ctsco. 
Je was altijd maar bezig Bouwvakker in hart en meren. 
Praten liet ie lrever aan anderen over, werken met ie 
handen. dat was het liefste wat ie deed. De werkplaats 
was JOUW domein, ie voelde ie prettiger 1n je overall dan 
in het nette pak. Samen met je broer bouwde 1e een 
eigen bedr11f op. Altifd hard werken, alt11d druk. Toch 
deden we nooit vergeefs een beroep op jou . Een vrien· 
dehjk woord, een helpende hand. je stond altijd voor een 
ander klaar. Had ie wat nodig? Een telefoont1e naar Cisco 
en het kwam wel 1n orde 

Komp wa tereg, fop wa los, zei je dan. 
Komp wa tereg, fop wa los; het was jouw manier van 
leven. 
Je vergde veel van je zelf. Voor vakanties b1ivoorbeeld 
gunde je je niet veel t1Jd. Behalve dan als het om een 

sk1vakant1e 1n Ooster1jk ging. Één of twee weken op de 
lange latten 1n Vorarlberg, samen met Trudie, daarvoor 
liet zelfs 111 de boel de boel. 
Je genoot intens van ie gezin. Een trotse en bezorgde 
vader van Lotte en Rob, ie oogappeltjes Na een week 
hard werken was de zondag voor hen. Samen patatjes 
eten, het was vaste prik op zondag. Het 1s zo wreed dat 
je uitgerekend op de dag dat je met je gez1nnet1e een 
da91e uit was geweest. door het noodlot werd getrof· 
fen. 
Onze Cisco is er niet meer. Kömp wa tereg, löp wa los, 
zou ie waarschijnlijk zelf zeggen ... 

We zullen je nooit vergeten. 

We danken u voor uw medeleven en de getoonde be· 
langstelhng. 

Trudie Nieuwenhuis, Lotte en Rob 
Familie Nieuwenhuis 
Familie Borghuis 
Familie Boss1nk 

Deurningen, 17 mei 1999 


