


Ze blijft voortleven in ons hart 

Hendrika Johanna Maria Nijland-Lentfert 
vanaf 21 april 1979 weduwe van 

Gerrit Jan Marinus Nijland 

Ze werd in Oldenzaal geboren op 7 augustus 
1908. Voorzien van het sacrament van de zieken 
ging ze van ons heen in "De Mariahof" te Ol
denzaal op 27 januari 1990. We hebben haar her
dacht in de Mariakerk te Oldenzaal tijdens de 
Uitvaartmis op 31 januari, waarna we haar 
lichaam hebben begeleid naar het Crematorium 
te Usselo. 

Vanaf haar trouwen, woonde ze in Berghuizen 
op dezelfde plek, die eerst aan de Lossersestraat, 
later aan de Richtersmaatstraat grensde. Ze was 
de gezel! ige, maar ook vaak strenge moeder van 
7 kinderen, voor wie ze met een krap budget 
hard heeft gewerkt; voor haar was belangrijk de 
goede sfeer onder elkaar om samen een leuke 
tijd door te brengen. Ook de kleinkinderen wer
den daarin duidelijk betrokken, voor wie ze ge
woon een goede oma was. Allen zullen zich blij
ven herinneren de zondagmorgen bij haar thuis 
als ontmoetingspunt van de kinderen en klein
kinderen. Ze hield van mooie dingen in huis, 
van sieraden, maar modebewust wilde ze er zelf 
ook graag m·ooi uitzien, hetgeen ze bij anderen 
probeerde te stimuleren. Ze kon moeilijk tegen 
alleen-zijn. Daarom ging ze graag uit om contac
ten te zoeken met anderen - ze had veel beken-

den, vooral onder de ouderen - maar ook bij haar 
thuis waren ze welkom, waarbij ze konden reke
nen op een goed woord, een hartelijke ontvangst 
en een royale gastvrijheid. We houden voor ogen 
haar levend en overtuigend geloof, in grote ver
bondenheid met haar parochie en met de viering 
van de Eucharistie, hetgeen ze ook stimuleerde 
bij haar kinderen en kleinkinderen. De Gerardus 
Majellaprocessie in Overdinkel bezocht ze elk 
jaar, maar ook Lourdes en Kevelaer trokken haar 
bijzonder in verband met haar grote verering voor 
Maria. De laatste twee jaar werd ze getroffen 
door ziekte, ziekenhuisopname en groeiende on
zekerheid. Ze wilde niemand tot last zijn, maar 
zelfstandig en flink haar koers bepalen, totdat ze 
merkte, dat beterschap niet meer mogelijk was. 
In geloof heeft ze zich overgegeven aan de Heer 
van het nieuwe leven. 
"En Hij die op de troon is gezeten, sprak: 
Zie, Ik maak alles nieuw". 
(openb. 21,5) 

Lieve moeder en oma, hartelijk dank voor Uw 
liefde en gastvrijheid, voor Uw overtuigd geloof. 
Moge dit alles ons tot steun zijn op onze levens
weg. 

Uw medeleven tijdens haar ziekte en na haar 
overlijden heeft ons goed gedaan; we zijn U daar 
dankbaar voor. 

Kinderen en kleinkinderen. 




