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In liefde en dankbaarheid bli1ven wij altijd 

verbonden met 

Marietje Johanna Alberta 
Nljland-Leussink 

echtgenote van 
Hendnk Johannes N11land 

geboren te Weerselo op 5 februari 1917, 
voorzien van de Heilige Sacramenten der 

zieken, overleden te Losser op 1 1 juli 1997 en 
begraven op 16 juli 1997 op het parochiaal kerkhof te 

Losser. 

We hebben een goede moeder verloren. 
Na een liefdevolle verpleging in het verpleegcentrum 
te Losser. kwam er op 1 1 1uli 1997 8«1 eind aan haar 
leven. 
Het was een leven met hoogtepunten en doeptepun· 
ten. Moeder verloor haar ouders al op zeer jeugdige 
leeftijd. Samen met haar zus en twee broers hebben 
ze ~ goede en chnstetijke opvoedng genoten van 
hun nieuwe moeder Mana. Moeder was diepgelovig 
en had att1Jd een bijzondere verering voor de heilige 
Maria. 
Kort na haar huwe~jk werd ze doo< een Zlekle. twee 
iaar gescheiden van haar man en kinderen. 
Een zeer groot noodlot was het traglSche ongeluk van 
ons Benny, die op dertien jarige leeftiJd verdronk, 

ver van zijn famohe en vertrouwde omgeving. Dit ver
lies heeft haar zeer veel verdriet gedaan en liep soms 
als een rode draad door haar leven. 
Moeder was a1t11d zeer bezorgd en trok zich veel leed 
aan van haar omgeV109. 
Ze beleefde veel plezier aan haar kinderen en kle1n
k1nderen en ze verheugde zich op hun bezoek. Ruim 
53 jaar waren vader en moeder getrouwd. Om samen 
zoveel jaren b<J el<aar te ZJJfl Is een kostbaar bezit. 
Moeder leefde 8«1voudog en was snel tevreden. Ze 
was het liefste thulS, om te handWerken. te puzzelen 
of t.v. te kijken. Ze hield van volksdansen en regelma· 
tige bezoekjes aan de activiteiten van de bejaarden· 
club. 
Trots was ze ahojd op haar lenogheid, tot de dag in ia· 
nuan 1997. Ze was van een stoel gevallen en brak 
daarbij haar heup. Daarna is het snel slechter gegaan 
met ons moeder Ze had veel heimwee 1n het zieken· 
huis en later 111 het verpleegcentrum. 811 elk bezoek 
vertelde ze, dat ze mee wilde naar haar vertrouwde 
hulS aan de Buozerdstraat. Doch door verschillende 
complicaties mocht ze dit niet meer beleven. Wij ho· 
pen dat moeder nu een goed nieuw thuis heeft gevon· 
den. waar ze verenigd zal worden met haar geliefde 
moeder en zoon Benny, waar ze zo naar ver1angde. 

W9 danken u voor uw medeleven en steun liJdens 
haar verpleging en na haar overlijden. Vooral gaat on· 
ze dank uit naar de medewerkers van het 
Verpleegcentrum te losser. die moeder zo liefdevol 
verzorgden. 

H.J. Nijland 
kinderen en kleinkinderen 


