
We bidden dat in Gods vrede mag wo rd en 
opgenomen 

HENNY NIJLAND 

echtgenoot van Diny Pac!berg 
vader van Benno en Ri an 

Hij werd in de gemeente Losser geboren 
op 20 oktober 1926. Na een ernstige zi el<te 
overleed hij in "Ziekenzorg " te Enschede 
op 29 september 1938. Velen !,wamen 
samen in de Mariakerk te Oldenzaal om 
hem te gedenken tijdens de Euchari st ie
viering , waarna zijn lichaam te rusten werd 
gelegd op de begraafplaats te Ol denzaal 
op 3 oktober d.o.v. 

Henny groeide op in een groot gezin in 
Berghuizen , de w ijk waar hij altijd heeft 
gewoond en zich thuisvoe lde te midden 
van de mensen . Op 30 juli van dit jaar 
was hij 25 jaar getrouwd met Diny; samen 
hebben ze zich vo l li efde ingezet voo r hun 
gezin. Hij hield van de natuur, waarbij hij 
boei en d kon verte ll en over de j ac ht en 
over de jac hthonden. Met zijn opgeruimd 
karakter praatte en luisterde hij graag 
naar zijn medemensen, overal wist hij we l 
een antwoord op, maar ook de diepere 
dingen van het leve n hi elden hem bezig. 
Daarbij was hij kritisch, hij kwam eerlijk 
voor zi jn men ing uit , met het risico dat dit 

niet altijd goed viel en geacceptee rd werd . 
Al mee rdere j aren kon hij zij n vaste werk 
niet meer doen vanwege zi jn ziekte, wat 
hem in het begin erg moei l ijk vie l. 
Helaas was de band met de Kerkgemeen
schap verslapt , maar hij bleef worstelen 
met zijn geloof en zoeken naar een goede 
relatie met God. In zijn ernstige ziekte 
vroeg hi j om het sacrament van de zieken , 
dat hij intens heeft meebeleeft; hij voelde 
zich gesteund door zovele n, die erbij aan
wez ig wa ren, zove len, die in z ijn leven een 
ro l hadden gespeeld. Hij was niet ban g 
voor de dood, maar hij vond het moeilijk 
afscheid te nemen van mensen , die iets 
voo r hem betekend hadden ; hij vond het 't 
erg st voor zijn oude moeder van 92 j aar. 
Moge hij na zoveel verbondenheid met de 
mensen hi er nu worden opg enomen door 
zijn en door onze God " in de gemeen
schap van de heiligen". 

Voor uw medeleven ti jden s de ziekte en 
na het overlijden van Hen ny , van vader, 
danken wij u van harte. 

B. M. G. Nijland-Padberg 
Benno en Irma 
Rian en Edward 

Oldenzaal , oktober 1988 


