
De ochtend 
Was vol kleur 

Beloftes 
Bijna kerst 

Frans Nijhof 

weduwnaar van Greet Nijhof-Keur 

Vader is geboren op 9 mei 1922 te Losser. 
Hij overleed op 21 december 2004 te Losser. 

Hij groeide op tussen broers en zussen, zijn 
moeder die al vroeg invalide was en zijn Vader, 
zijn grote voorbeeld, die nog jong aan een long
ontsteking overleed. Twee van zijn zussen 
overleden als kind. Hij herinnerde zich dit als de 
dag van gisteren, Op zijn 14de verjaardag 
moest hij naar de fabriek. Zoals ieder kind in die 
tijd op die leeftijd moest werken. Hij begon in de 
spinnerij en is er 49 jaar gebleven. Hij kende 
het spinproces van binnen en buiten en vertel
de er vaak over tegen zijn kinderen en kleinkin
deren. Een mooie tijd in zijn werkzaam leven 
was toen hij de opleiding van de nieuwe gene
ratie spinners ter hand mocht nemen. Jongens 
die soms aan de rand van de samenleving 
stonden een vak leren, mee op kamp nemen en 
hen kansen bieden voor een rechtvaardig 
bestaan. In de oorlog ontmoette hij moeder. Hij 
is verliefd op haar geworden en dat is nooit 
meer overgegaan. Ze kregen vier kinderen: 
Ria, Thea, Jos en Yvonne die ze samen liefde· 
vol en met begrip voor elkaar opvoedden. 

Vader schonk veel aandacht aan verantwoor· 
delijkheidsgevoel en gaf volop ruimte voor zelf
standigheid. Met moeder kwam de familie Keur 
in zijn leven. Hij was er trots op bij hen te horen, 
plezier met hen te maken, te discussiëren en te 
praten met elkaar. Zij hielden van hem en hij 
van hun. Met Oom Toon, zijn enige nog in leven 
zijnde broer, samen met zijn vrouw Liesbeth 
deelde hij hun gezamenlijk verleden. Ze toon
den veel aandacht en zorg voor elkaar en 
gedroegen zich nog vaak als twee ondeugende 
broertjes. De kleinkinderen kregen alle ruimte 
en begrip die ze nodig hadden om uit te groei
en tot goede mensen. Eens per jaar wilde hij 
hen graag allemaal op zijn etentje. Dan zat opa 
trots aan het hoofd van de tafel en betaalde met 
elan aan het eind de rekening. 
Vanaf februari woonde hij in de Leurinkshof. Blij 
met zijn veilige en leuke appartement, genie
tend van het uitzicht en blij met alle gezellige 
contacten. Hij ging lekker eten in het restaurant, 
boodschappen halen en wandelde met zijn 
nieuwe vriend Bets. 
Op 21 december, na een dag vol liefdevolle 
zorg van ons en de dagen daarvoor nog met 
ieder van ons gesproken en gelachen te 
hebben bleken de laatste verhalen verteld. 
Vader ging naar moeder, naar het eeuwig
durende kerstfeest. 

Wij danken u voor uw meeleven. 

Kinderen en kleinkinderen 


