
Wij bewaren een dankbare herinnering aan 

MARIA HENDRIKA JOHANNA 
NIJLAND-OUDE BOS 

weduwe van 

Herman Nijland 

Zij werd op 11 november 1914 geboren te 
Oldenzaal, waar ze haar hele leven heeft 
gewoond. Daar overleed ze plotseling in 
de nacht na Pinksteren op 19 mei 1986. 
Na de Uitvaartmis In haar parochiekerk, 
aan Maria toegewijd, werd haar lichaam 
in het graf van haar man bijgezet op de 
begraafplaats te Oldenzaal op 22 mei. 

Ze was een echte moeder vol zorg en 
grote l iefde voor haar kinderen, altijd bezig 
voor haar gezin, waarvoor ze alleen kwam 
te staan toen in 1967 haar man op mense
li jker wijze te vroege leeftijd van haar werd 
weggenomen. Dit verlies van haar man 
heeft ze eigenl ijk nooi t kunnen verwerken, 
waarbij ook een grote rol speelde, dat ze 
zich moei lijk kon uiten. Ze had graag haar 
kinderen en ook b ijzonder haar klein· 
kinderen om zich heen; maar voelde zich 
ook erg betrokken met het wel en wee, en 
vooral bij ziekte, van haar medemensen. 
A ls een diepgelovige vrouw is ze velen 

voorgegaan in geloof en in een sterke 
verbondenheid met de geloofsgemeen
schap, de parochie; als ze niet naar de 
kerk kon, volgde ze alles trouw via de t.v. 
Ze had nog plannen om te verhuizen naar 
de Walgaarden; met de zwakke gezond· 
heid van de laatste jaren leefde ze toe 
naar een ander home. Maar plotsel ing werd 
ze geroepen naar het Vaderhuis van God. 

Lieve moeder en oma, bedankt voor al les, 
wat U voor ons deed en betekende. Mogen 
rust en eeuwig leven uw deel zijn in het 
hemels Jerusalem door de kracht van 
Jezus' verrijzenis en de Geest van Pinkste· 
ren. Moge Gods levenwekkende l iefde u 
verenigen met vader en opa, naar wie u 
altijd zo verlangde. 

Voor uw medeleven, bij het plotsel ing over
lijden van onze moeder en oma, zeggen 
wij u hartelijk dank. 

Kinderen en kleinkinderen 

Oldenzaal, mei 1986 




