
De motor ging staan . . 

Een fijne en dierbare herinnering aan 

Antoon Nijland 
'Nip'n Toon' 

echtgenoot van Marietje Weghorst 

Hij werd geboren op I juni l 93 1 te Hasselo. Op 22 september 
1998 is hij overleden te Hasselo. 
We hebben afscheid van hem genomen tijdens de Euchatistie
viering in de parochiekerk te Deurningen, waarna hij te 
rusten werd gelegd op het parochiële kerkhof aldaar. 

Opgroeiend in een gezin van tien kinderen bracht hij zijn jeugd 
in Hasselo door. Kwajongensstreken waren hem niet vreemd. 
Na zijn schooltijd ging hij werken als automonteur in een 
garage in Hengelo. Dat beviel hem goed. 
Toen ontmoette hij op een kermis z'n vrouw, Marietje 
Weghorst, met wie hij zijn leven wilde delen. Samen 
stichtten zij een gezin en kregen drie kinderen. 
Eén van zijn grote liefdes was voetbal. Hij was er goed in 
en beleefde vele fijne momenten op het veld. Deze liefde 
bracht ook de grote ommekeer in zijn leven. Door een 
ongeval op het voetbalveld werd hij voor het leven getekend. 
Voetbal was over en uit en ook zijn werk kwam in het geding. 
Toch zat hij niet bij de pakken neer. Door keihard werken 
zette hij samen met zijn vrouw een eigen autobedrijf op. 
Eerst in een klein schuurtje, maar spoedig werd de garage 
groter en hij bouwde een bloeiend bedrijf op. 

Hij was een man van weinig woorden, maar werd alom 
gewaardeerd. Zowel binnen als buiten Deurningen wist men 
wie Nip'n Toon was. 
Veel verdriet heeft hij gehad van het feit dat hij zijn beide 
ouders, drie van zijn zussen en zijn broer veel te vroeg moest 
missen. Dat kon hij maar moeilijk verwerken. 
Toen de mogelijkheid zich voordeed verhuisde hij naar zijn 
ouderlijk huis, dat een grote rol speelde in zijn leven. Daar 
kon hij zich wijden aan een andere hobby van hem 
"paarden". Daar dankt hij ook de bijnaam aan van de 
kleinkinderen, want zij noemden hem "'opa van de paar
den". 
De kleinkinderen waren hem alles. Bij opa kon alles, niets 
was hem te dol. Elk weekend kwamen kinderen en 
kleinkinderen bij opa en oma op bezoek. Dat was voor hen 
een feest. 
Voor zijn vrouw was hij een grote steun en toeverlaat. 
Ondanks dat ma's gezondheid te wensen overliet, rooiden 
ze het prima samen. Net nu ze wat kleiner waren gaan wonen 
en het wat rustiger aan zouden gaan doen, sloeg het noodlot 
toe . 
Toch geeft het een fijn gevoel dat hij stierf zoals hij wenste. 
Daar waar hij geboren was wou hij ook sterven en zonder 
ziekbed. 

We zullen hem node missen. 
Het was een voorrecht jou als man, 

vader en opa te hebben gahad. 

Voor uw belangstelling en medeleven zeggen wij u onze 
hartelijke dank. 

M.J. Nijland-Weghorst 
kinderen en kleinkinderen 


