
Toon mij Heer Uw wegen, 
en leer mij Uw paden kennen. 



la grote dankbaarheid zullen wij steeds 
indachtig blijven 

JOHANNES WILHELM NIJLAND 
Hij werd geboren te Hengelo (0.) 5 jan. 1912 
Ruim 32 jaren was hij in een zeer gelukkig 
huwelijk verbonden met 

Maria Johanna Olde Hartman 
Gesterkt door de Genademiddelen der Kerk, 
overleed hij vrij onverwacht in het r.k. zie
kenhuis te Olden·zaal 23 augustus 1974. Diep 
bedroefd om zijn heengaan en de leegte die 
hij achterlaat. maar ook dankbaar voor alles, 
wat hij voor ons heeft betekend, hebben wij 
zijn lichaam aan de schoot der aarde toever
trouwd op het r .k. kerkhof te Oldenzaal 28 
augustus 1974, gelovig vertrouwend op zijn 

verrijzenis tot het eeuwige leven. 

In onze herinnering zal deze ons allen zo 
d ierbare mens blijven voortleven als de in-goede 
zorgzame levensgezel ,ran moeder. van wie 
hij · intens veel hield , met wie hij in grote 
edelmoedigheid lief en leed deelde, met wie 
hij iti offervaardige inzet een mooi gezin op
bouwde. Wij zullen nooit deze vader kunnen 
vergeten , die zo goed was voor zijn kinderen , 
vol belangstelling en zo rg voor hen, voor wie 
hem nooit iets te veel was. Hoe heeft deze 
mee-levende vader dan ook geleden onder het 
verlies van zijn kind Henkie, dat amper 6 jaar 
oud hem ontviel ! Hoe was bij geslagen door 
het onverwachte sterven van zijn schoonzoon 
Herman, met wie hij zo gaarne samen was en 
wiens liefde tot Gods schone natuur hij deel-

de. Zijn liefde en belangstelling bleef naar zijn 
kinderen uitgaan, ook toen zij getrouwd wa
ren . Hij was een lieve opa voor zijn vijf klein
kinderen. die in-gelukkig met bem waren. 

Vol liefde en belangstelling, zorg en toe
wijding voor zijn vrouw, zijn kinderen en 
kleinkinderen , was hij ook dankbaar voor elke 
attentie bem bewezen. Wij kunnen daarom 
het niet begrijpeq. waarom hij, die wij zo 
moeilijk kunnen missen, van ons moest heen
gaan. Maar als gelovige christenen willen wij 
ons vastklampen aan het woord van de Heer : 
"Wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij 
gestorven" (Joh. 11 , 25 ). Wij willen geloven, 
dat vader in Gods liefde en barmhartigheid 
veilig is geborgen, dat hij in de gemeenschap 
der heiligen met ons verbonden blijft en van
uit de hemel voor ons zal blijven bidden en 
zorgen. Terugziende in dankbaarheid op zijn 
levensweg, zullen wij in de troostende en ster
kende herinnering aan hem in slaat zijn, onze 
leveustaak voort re zetten. totdat wij als één 
gelukkig gezin met hem zullen delen in Gods 
heerlijkheid, waarheen hij ons is voorgegaan. 

Voor Uw medeleven betoond na het overlij
den van onze lieve man, vader en opa, zeggen 
w ij U hartelijk dank . 

Familie Nijland 
O ld enzaal. augustus 1974. 
Tulpstraat 116 

"In Pace" Uitvaartverzorging n.v., Oldenzaal 


