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In oankllare rerinnenng aan 

Abraham Willem Nieuwveld 

echtgenoot van Johanna Nieuwveld·van der Wurp 

HtJ werd geboren op 12 december 1924 te Rotterdam. Na 
een kort ziekbed si erf !lij toch nog onverwacht op 72-ia· 
nge leeftijd '" llet ~ we"leborg Z1ekenru1s te Almelo op 
9 decerrber 199 7. 
Op 15 december was voor hem de plechtige uitvaar. in de 
St. D1onysiuskerk te R11sseo, waarna de begrafenis volgde 
op het Rooms Katholiek Kerkhof, aldaar. 

Bram Nieuwveld was een man, die voor zichzelf niet veel 
nodig had, om het leven te kunnen waarderen en ervan te 
kunnen genieten. Maar wat hij had. daar was hij zuinig op en 
wat h1J deed. da: wilde hij goed doen. 
In die UJd van sc/laarste ging hij ei al 1ong op uit om te gaan 
werken. Zo oefende h11 verscnil ende beroeoen u1:. Een 1aar 
na z11n huwei:Jk trok hij naar R~ssen om zon 29 :aar werk· 
zaam te z11n in de text1el!abnek te N11wdal. In zijn 1eugd 
rad h11 er geen kans toe gekregen, maar nu probeerde h11 
zich verder te ontwikkelen via sch11fteli1ke kursussen in de 
avonduren. Om gezondheidsredenen moest hij een jaar voor 
z11n pensionering stoppen met zijn werk. Maar h11 was er de 
man niet naar om stil te gaan zitten. Ais verwoed 1 efhebber 
van de wielersport :rok t11j s ochtends vroeg eiop uit om te 
gaan f etsen door oe oossen of maakte 1111 iange wande ·n· 
gen met de !1ond. Tegelijk wilde h11 geen krant of neuws-

uitzendmg missen, zo wilde hij betrokken blijven bij de we
reld om hem heen. Het puzzelen scherpte z11n geest en z11n 
goede geneugen. Het deed hem pt1n op het eind te merken 
dat hij iemands verjaardag rnet goed meer wist. 
Hij was een mai van principes, die de taken die hij op zich 
nam. perfekt uitvoerde. Z11n fiets bleef ondanks het vele ge
bruik als nieuw en ook het tuint1e voor was alt11d goed afge
werkt. Zo kennen we hem als trouw echtgenoot, die zijn 
wouw nog geen tas liet dragen, als een zorgzame vader en 
als een 1·e~e ooa. Het was voor hem een v•eugoe om de 50· 
1amge brutlolt te k~nnen Vieren er. ook nog de z1Jve·en brui· 
lolt van z.,r. zoon mee te kunnen maken. De laatste weken 
vermoeooe hij ai, dat llet etnde naderde, maa• hy was er de 
mM "'et naar, om iJ,errr.ee anderen tot last te z1in. Op zijn 
manier 1s h11 ons u !eindelijk st1llet1es ontglipt. Het doet pijn 
hem te moeten missen, maar tegelijk zijn we dankbaar. dat 
hem een verdere lijdensweg bespaard 1s gebleven. Bovenal 
zijn we dankbaar voor wat hij voor ons betekende. Hij zal 
een !lege plaats achterlaten 1n ons midden, maar we zullen 
ons blijvend met hem verbonden weten. Nu we hem uit han· 
den moe:en geven, sluiten we ons dan ook aan bij z1in etgen 
geloof, waar 111 zelf zo trouw " was en bidden we tot de 
God ~an aJ .e leve~: Goede God. neem hem op m Uw fiefde 
en nogen v.1j door Uw belofte eens weer met elkaar vere
nigd zi1n in Uw huis van licht en vrede. Amen. 

Voor uw medeleven en belangstelling na het overlijden van 
mijn dierbare echtgenoot, onze vader en opa. zeggen wi1 U 
onze hartelijke dank. 

Famll'e N1euwveld 

December 1997, len!fl!!Sweg 63. R11ssen 


