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8 mei 1928 13 februari 2011 

echtgenoot van Dini Wijering - Gusman. 

Nico werd als jongste van tien kinderen op 8 mei 
1928 in het centrum van Losser geboren. 
Op driejarige leeftijd overleed zijn vader. 
Het gemis van een vader heeft hem veel pijn 
gedaan. Zijn latere schoolt ijd werd overschaduwd 
door de Tweede Wereldoorlog. Na die oorlog heeft 
hij vijf jaar bij de Koninklijke Marine gediend. 
Daarna ging hij aan het werk, eerst even in de 
textiel, daarna vele jaren met veel plezier bij de 
steenfabriek in losser. Via de Koninklijke 
Heidemij kwam hij in vaste dienst bij de gemeente 
Enschede, laatstelijk als tekenaar. 
In 1981 werd hij vanwege ernstige rugklachten 
voor werk afgekeurd en kwam hij thuis te zitten. 
Dat was geheel tegen zijn zin want hij werkte 
graag. 
In 1958 trouwde Nico met Dini Gusman. 
Hij heet1 zich altijd met hart en ziel voor vrouw en 
kinderen Hans, Benno en Marcel ingezet. 

Hij ging dolgraag met vrouw en kinderen op fiets 
de natuur in. Toen de zonen volwassen waren was 
een gezamenlijk partijtje biljarten zijn lust en zijn 
leven. Daarnaast kon hij veel energie kwijt aan het 
onderhoud van de tuin. 
De laatste twaalf jaren van zijn leven heeft hij 
enkele zware z iektes moeten overwinnen. Ondanks 
die z iektes heeft hij altijd zijn optimistische natuur 
bewaard. Drie jaar geleden werd hij getroffen door 
een lichte beroerte die hem niet alleen het linker 
gehoor kostte maar ook het evenwichtsorgaan aan 
die kant. Daardoor kon hij niet meer fietsen. Dat 
hij daardoor praktisch aan huis was gekluisterd 
kostte hem veel levensvreugde want hij ging er 
graag op uit en hij was een echt gezelschapsmens. 
Altijd vol humor. 
Ondanks deze beperking zijn we nog enkele malen 
in Zuid-Duitsland (2008) en de Eifel (2010) op 
vakantie geweest. 
Nico / Pa was een echt gezelschapsmens die altijd 
voor iedereen, maar vooral voor vrouw en zonen 
klaarstond. 

Hij is toch nog onverwacht van ons heengegaan. 
We zullen hem heel erg missen. 

Wij danken iedereen die belangstelling en 
deelneming heeft getoond. 

Dini, Hans, Benno en Marcel 




