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Een uniek en bijzonder mens is niet meer. 

Wat was je sterk en wat stond je klaar voor anderen. 

Rust nu maar uit, het is goed zo. 

<Bemardus Jozef :Niemeijer 
• Losser, 19 maart 1934 t Enschede, 31 oktober 2016 

Pa groeide op in een groot boerengezin. Hij was een fliere
fluiter en een natuurmens pur sang. Zijn humor, ondeugen

de streken, waren een heerlijke afwisseling. Op de boerderij 

moest hij samen met zijn broers en zussen hard werken en 
toen hij 14 werd kwam daar textielfabriek Menco bij . 

Hij was een redelijke bokser en speelde mondharmonica en 

de banjo. Vaak verte lde hij dat hij in de oorlog samen met zijn 

vader naar de overtrekkende vliegtuigen keek. Pa kon goed 
dansen en kon erg charmant zijn. 

Bij Pleijhuis leerde hij Marietje Bruns kennen waar hij tot op 

het laatst van heeft gehouden. Ze trouwden in 1962 en gin

gen wonen aan de tulpstraat. Ze kregen twee kinderen: Marcel 

en lmca. Erg blij was hij met de komst van zijn kleinkinderen 
Daphne en Jip. 

Pa stond voor iedereen klaar. Wat heeft hij veel geschilderd, 

behangen en tuintjes onderhouden bij mensen, zolang hij het 

nog kon. Zijn grootste hobby was het kweken van vogels en 

daar heeft hij mooie prijzen mee gewonnen. Pa had een zeer 

sterke gedrevenheid en standvastig karakter en kon ook hard 
zijn bij personen waarbij hij dit nodig vond. 

Zijn gezondheid liet hem steeds vaker in de steek. Nood

gedwongen moest hij naar het verpleeghuis (De Meerzorg) 

waar hij het prettig vond en het kleuren als nieuwe hobby 

ontdekte. Hij was met heel weinig tevreden, geld en materie 
vond hij niet belangrijk. 

De laatste uren voor het einde 
dan wordt de grote wereld klein, 
is plotseling alles onbeduidend, 
tot aan het laatste beetje pijn. 

Wat wij zo indrukwekkend vonden 
verliest zijn glans, verliest zijn zin, 

maar achter de gesloten ogen, 
glanst een gigantisch groot begin. 

Pa is rustig en vredig ingeslapen. 

Zijn laatste woorden waren : 

"Groeten aan jullie allen 
en zorg goed voor elkaar." 

Onze oprechte dank voor allen die hem de afgelopen 

periode bezochten en gesteund hebben en voor uw 
medeleven. 
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