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In dankbare herinnering aan

Petet Nickel
weduwnaar van

Annie Nickel r Neuhausen

Peter werd geboren te Rímburg op 74 mei 1933. Híj ouerleed
thuis op 27 juli 2077, in de leeftiid uan 84 jaar. We hebben hem

te rusten gelegd bij zijn urouw Anníe op het kerkhof te Rimburg,
na een eucharistíeuíering in de kerk uan de H. Dríeuuldígheid,
op donderdag 27 juli.
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Als we maar weer 'ns aan het zingen komen... Dat hield Piet
vol tot het allerlaatst toe. Trouw veruorgde hrj's zondags met
zijn mannen het gregoriaans in de kerk van Rimburg. Overslaan
was er niet bij en secuur als hij in alles was stond hij op een

verzorgde uitvoering ervan. Bij alle tegenslag zeker de laatste
jaren wat zijn gezondheid betreft hield hem dat iederekeer op
de been: als we maar weer'ns aan het zingen komen.

Muzikaal was hij van huis uit. Met zijn oudere broers en jongere

neven werd altijd en overal muziek gemaakt. Muziek en heel

vee| plezíer. Naast de fanfare Victoria en de Brokkelzer
Hobbyzangers toentertijd was er de Zangvereniging Eendracht
waaraan hij zíjn leven lang trouw bleef. Als jonge knaap
begonnen in het gregoriaanskoor onfuing htj onlangs nog een

erediploma voor 70 jaar verdiensten als kerkzanger.

Na zijn werk als kleine zelÍstandige en in de wegenbouw voor
de geme ente l«,vam hij vanwege zljn slechte rug op de drukkerij
van de Solbedrijven terecht, waar hij een mooie tijd heeft gehad
en zíchzelf opwerkte tot voolrnan.

Houtsnijwerk en het opknappen van oude meubels waren altijd
zijn grote hobby. Maar zíjn gezondheid beperkte hem meer en

meer. Piet liet dat echter zelden blijken: hij was altijd een man
van hoop, 'gut drauf', vol humor en met sterke verhalen.
En dat typeerde hem ook toen hij zijn mobiliteit dreigde te
verlíezen: met zijn scoohobiel kwam hij overal waar hij graag

naar toe wilde. Wat er zich ook aandiende aan tegenslag, met
bewonderenswaardige moed wist Piet er zich altijd op een of
andere manier overheente zetten. Dat gaf hem ook de kans het
verenigingsleven in Rimburg dat hem zeer aan het hart ging te
volgen en te blijven steunen.

Groot was de klap toen zijn Annie hem vorig jaar onfuiel. Meer
dan 50 jaar waren ze sarnen en hebben ze elkaar op handen
gedragen. Overal is wel eens wat maar bovenal gíngen ze

liefdevol met elkaar om en deden ze alles sanrlen. Samen

hebben ze ookveelpech in het leven doorstaan.Ze konden niet
zonder elkaar. Trots was Piet samen met Annie op hun dochter
Ingeborg, over wie hij attijd met grote genegenheid sprak. Zeker

ook in de moeilijke periode op het laatst voelde hij zich veilig
bij haar, dankbaar voor haar liefdevolle en geduldige zorg. Dat
geduld was ook wel 'ns nodig, want als er iets niet ging zoals

Piet het zich voorstelde. . .

Als rve maar weer'ns aan het zingen komen... dat drukte zijn
hoop en vertrouwen uit, zijn altijd goede moed, maar ook zijn
geloof, dat heel belangrijk voor hem was. In gelovig vertrouwen
bevelen we hem samen met Annie aan bij de Heer voor Wie
alles leeÍt: dat Piet die op aarde Gods lof gezongen heeft nu met
Annie mag delen in Gods eeuwige rust en vrede.

De familie is u zeer erkentelijk voor alle blijken van meeleven
na het overlijden en bij de uitvaart van Piet.

U bent uitgenodigd uoor de zeswekendienst die plaats zal
uinden op zondag 3 september om 10.00 uur in genoemde
parochíekerk.


