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In dankbare herinnering aan 

JOHANNES GRADUS ANTONIUS NIELAND 

weduwnaar van 

BERENDINA GEERTRUIDA WEERINK 

Hij werd geboren 4 april 1911 te Hasselo. Voorzien van 
de Ziekenzalving overleed hij 15 juli 1989 in het St. 
Gerardus Majellaziekenhuis te Hengelo (Ov.). Op 19 juli 
d.a.v. hebben wij hem te ruste gelegd op het parochiêle 
kerkhof te Deurningen. 

"Door het sterven wordt ons leven ingrijpend veranderd, 
maar niet ongedaan gemaakt. Want als ons aardse huis, 
ons lichaam, afgebroken wordt, heeft God voor ons een 
plaats bereid in zijn woning om daar voorgoed te wonen." 
Met deze woorden uit de Liturgie, neemt de Kerk 
afscheid van haar mensen op aarde. Maar tegelijk klinkt 
daarin dóór de verwelkoming in Gods Vaderhuis, onze 
eeuwige toeverlaat en bestemming. 

Het moge voor ons die achterblijven een grote troost zijn 
om te weten dat vader zijn eindbestemming heeft 
gevonden: de avond van ons leven hier loopt uit in de 
morgen van een nieuw bestaan; sterven is een drempel 
waar wij overhéén gaan, het is niet alleen maar een 
einde: het houdt tevens een nieuw begin in. 
Wij zullen ons deze mens en vader herinneren als 
iemand om van te houden, omdat hijzelf ook hart had 
voor al wat leefd: zijn kinderen en alle anderen aan wie 
hij toegewijd was, aan wie hij zijn beste krachten heeft 
gegeven. Een mens ook die hart had voor de rijke natuur, 
voor alles wat daar leefd en bloeid: hij mocht daar echt 
zijn hart aan ophalen. En wij zijn blij dat hem deze hobby 
zoveel levensgeluk heeft gegeven. 
Vanuit ons geloof willen wij God danken voor al het 
goede dat wij van hem mochten ondervinden. Wij bidden 
dat de eeuwige rust in vrede hem gegeven mag zijn en 
dat wij ééns elkaar mogen weerzien om te leven in de 
volmaakte vrede van God. 

Voor de vele blijken van belangstelling na het overlijden 
van onze lieve vader en zorgzame opa, zeggen wij u 
hartelijk dank. 

Kinderen en 
kleinkinderen. 


