


Ter dankbare herinnering aan 

ANTONIUS GERRIT JAN NIJLAND 

echtgenoot van 

Johanna Catharina Maria Schuurhof 

Hij werd geboren op 5 augustus 1922 te 
Losser, en overleed op 11 april 1987 te 
Oldenzaal. Op 15 april, op woensdag in 
de goede week, hielden we de uitvaart 
voor hem, waarna hij werd begraven in 
Oldenzaal. 

Antoon was een liefdevolle echtgenoot en 
een zorgzame vader voor Elise. Hij was 
een bescheiden man, die geen aandacht 
vroeg voor zichzelf, maar die er was met 
zijn beschermende aanwezigheid en zijn 
goede raad. 
Als modelmaker was zijn werk zijn hobby, 
en wat zijn ogen zagen konden zijn handen 
maken. Een half jaar geleden werd hij 
ziek. Geleidelijk werd hem duidelijker dat 
er geen weg terug zou zijn. Het deed hem 
pijn dat hij zijn werk niet meer kon doen, 
maar vooral dat zijn vrouw alleen achter 
zou blijven . De slopende, pijnlijke ziekte 
matte hem af, en hij verlangde uiteindelijk 
naar de dood, in gelovig vertrouwen op 
God onze Vader. Verdrietig dat we hem te 
vroeg moeten missen, maar ook dankbaar 
voor alles wat hij voor ons heeft betekend, 

sluiten we ons aan bij het volgende gebed, 
en zeggen: 
"Goede God, het leven van Antoon was 
een geschenk aan ons. U ontvangt het van 
ons terug, met al zijn wijsheid, mildheid 
en begrip; rijker door de trouwe vervulling 
van zijn aardse taak. Wij vertrouwen hem 
toe aan U, want Uw trouw reikt verder 
dan de grenzen van de dood. In U komen 
de lijnen samen die levenden en doden 
verbinden. Maak dan Uw beloften aan 
hem waar en omgeef hem met het licht 
van Uw eeuwigheid, waar duizend jaren 
zijn als één dag; en laat ons, voor wie de 
dag soms lang valt, eenmaal verenigd 
worden met hem, die we zo graag nog 
wat langer in ons midden hadden gehad. 
Dat vragen wij U door Christus onze 
Heer. Amen." 

Zoals Hij u vindt 
zo neemt Hij u 
en ontvangt Hij u. 

Eckehart 

Voor uw hartelijkheid en medeleven, be
toond tijdens de ziekte en na het over
lijden van Antoon betuigen wij u onze 
oprechte dank. 

Riny Nijland - Schuurhof 
Elise 


