
Je blijft in ons leven 
nog steeds zo dichtbij. 
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In liefdevolle herinnering aan 

GERARDUS EGBERTUS NIJLAND 

echtgenoot van 

GEZIENA MARIA NIJLAND - OUDE LANSINK 

Hij werd geboren te Bentelo op 17 november 1920 en 
overleed op 4 juli 2001 in het Streekziekenhuis Midden 
Twente te Hengelo. Na de uitvaart op 9 juli hebben wij 
hem ten ruste gelegd op het R.K. kerkhof te Bentelo. 

Afkomstig uit een gezin van twaalf kinderen, groeide hij 
op de boerderij van zijn vader op. Op veertienjarige leeftijd 
was hij al voor dag en nacht werkzaam bij de boer. Bij 
het begin van de oorlog verdedigde hij de brug in 
Zutphen, waar hij krijgsgevangen werd genomen. Enkele 
jaren geleden heeft hij opnieuw de plek in Neu 
Brandenburg bezocht, waar hij toen zes weken in een 
kamp verbleef. 

Later werkte hij eerst als boerenknecht bij Nijhuis in 
Bentelo en vervolgens bijna vijfendertig jaar bij de 
boerenbond in Delden. Hij had veel hart voor zijn werk. 
Zelfs op zaterdagochtend fietste hij er geregeld naar toe; 
in de winter met zijn alpinopet en de grolsche 
handschoenen. 
Na de oorlog ontmoette hij ma tijdens het schaatsen. 

Op 26 september 1951 trouwden ze en trokken in het 
huis dat hij samen met zijn broers had gebouwd. Het 
vijftigjarig huwelijksfeest heeft hij dus net niet mee 
mogen maken. Vorig jaar heeft hij nog wel zijn tachtigste 
verjaardag gevierd. Samen kregen ze zes kinderen, 
waarvan er een bij de geboorte overleed. Op al zijn 
kinderen was hij even trots. 

Pa was een harde werker. Naast het werk op de boeren
bond, werkte hij op het kerkhof van Bentelo. 
Daarnaast verzorgde hij thuis varkens, kippen, konijnen 
en de moestuin. Tot het laatst toe moest de boerenkool 
de grond in. Hij genoot heel erg van de natuur, de 
beesten en het tuinieren. Daarnaast beleefde hij de 
laatste jaren veel plezier aan zijn kleinkinderen. Samen 
gingen ze de bokjes kijken naast het kerkhof en de 
kippen voeren achter het huis. Hij was nog bezig ze de 
eerste beginselen van het kaarten bij te brengen, toen hij 
in het ziekenhuis werd opgenomen. 

De laatste jaren heeft hij veel pijn gehad. Dan zat hij op 
een stoel en bleef het liefst thuis. Vanaf eind april ging 
het snel. Na de eerste ziekenhuisopname is hij niet meer 
de oude geworden. 
Uiteindelijk is hij - toch nog onverwacht - op 4 juli 's avonds 
vredig ingeslapen. 

Voor uw meeleven en belangstelling tijdens de ziekte en 
na het overlijden van mijn lieve man, onze vader, 
schoonvader en opa, danken wij u hartelijk. 

Sien Nijland, kinderen en kleinkinderen 


