


t Ter herinnering aan 

PAUL NIJMEIJER 

Paul werd geboren op 5 september 1953 te Losser 
(de Essen hoorden toen nog niet bij Oldenzaal) 
en overleed geheel onverwacht op 3 januari 2004 
te Oldenzaal. Hij mocht slechts 50 jaar worden. 

Vanuit de Drie-eenheidskerk hebben we hem op 
donderdag 8 januari naar zijn laatste rustplaats aan 
de Schipleidelaan gebracht. 

Paul was een Bourgondiër in hart en nieren. Dat zat 
al in hem toen hij nog een klein kind was. Als jongste 
uit een gezin van drie jongens groeide hij op in 
vrolijkheid en vrijheid. Zijn leven was een bron van 
plezier. Rondom de boerderij vond hij alle ruimte om 
zich uit te leven. Hij heeft ten volle kunnen genieten 
van het voordeel de jongste te zijn . 
Het kind in de mens heeft hem altijd aangetrokken en 
op die manier is hij ook groot geworden. Hij kon zich 
compleet verliezen in zijn hobby's van muziek, model
bouw, zijn motor, fi lmen en midwinterhoornblazen. Hij 
hing erg aan het oude, was altijd met het verleden 
bezig. Daarom zocht hij vaak op plekken waar hij 
graag mocht vertoeven, contact met oude mensen 
om hun verhalen en geschiedenis te consumeren. 
In 1976 kreeg hij een ernstig motorongeluk, waarvan 
hij tegen de verwachting in spoedig herstelde. Het 
ongeluk liet echter zijn sporen na en heeft een 

behoorlijke invloed op zijn leven gehad. Veel mensen 
kennen Paul nog uit de tijd, dat hij zijn eigen zaak had: 
Paul's Electronica. Zijn Bourgondische levenssiijl bleef 
hij trouw. Gastvrij als hij was, ontmoette hij veel 
mensen met wie hij graag over uiteenlopende zaken 
debatteerde en oreerde. Niet alles liep voor hem zoals 
hij wel eens gedacht en gewild had. Tegenspoed is 
zeker zijn deel geweest. Desondanks was hij een ster 
in het creëren van zijn eigen geluk. Spreekwoordelijk 
was zijn eigen cafeetje "zur Danziger Bucht", 
vernoemd naar zijn geliefde reisdoel in Polen . Daar 
ontving hij zijn bezoek en verwende zijn gasten. Hij 
genoot met volle teugen van de gezelligheid en het 
gezelschap. Hij had het gevoel zijn leven weer op rij te 
hebben. "My home is my castle" was zijn motto, hij 
was de perfecte kasteelheer en lakei tegelijk. 
In juli 2003 kwam zijn hartfalen aan het licht, waaraan 
hij succesvol geopereerd werd. Zijn herstel leek voor
spoedig te verlopen, maar uiteindelijk is het hem toch 

. fataal geworden aan het begin van het nieuwe jaar. 

Hoe mooier en rijker de herinneringen 
des te moeilijker het afscheid. 

Je laat een onuitwisbare herinnering na. 

Bedankt, Paul. 

Jos en Els Nijmeijer 
Roeby, Elles 
Willy (tl en Ria Nijmeijer 
Stefan 
Louise Loohuis. 


