
IN ALLE STILTE 
BEN JE HEENGEGAAN, 

MAAR JE BLIJFT 
IN ONS VERDER LEVEN. 
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Wij gedenken in ons gebed 

Wilhelmus Gerhardus Nijland 
echtgenoot van 

Maria Bolwerk 
Hij werd geboren 5 juli 1917 te Etten. 
Hij overleed te Zutphen 28 november 1994. 
Na de Uitvaartmis in de St. Martinuskerk 
te Etten, vond de crematie plaats in het 
crematorium Slangenburg te Doetinchem op 
2 december. 

Niets vermoedend brachten we Pa zondag
avond terug naar Zutphen waar hij al enige 
tijd werd verpleegd. 
Hij had het weekend thuis doorgebracht. En 
zaterdagavond nog een kaartje gelegd, wat 
een geliefde bezigheid van hem was. 
Zondags waren, alsof het zo moest zijn, al le 
kinderen nog even thuis geweest. Het was 
dan ook onbegrijpelijk toen we maandag
avond hoorden dat Pa was overleden. We 
konden geen afscheid meer nemen. 
Wim Nijland, boer met hart en ziel, hield van 
de boerderij die hij bewoonde en de grond 
die hij bewerkte. 
Met pijn nam hij een aantal jaren geleden af
scheid van de oude boerderij, al beviel de 
nieuwe bungalow, die er achter bijgebouwd 
werd, uitstekend. 

Ook toen het werk niet meer hoefde bleef hij 
een buitenmens en was altijd wel ergens be
zig en ook toen bleef de veemarkt een grote 
trekpleister voor hem. 
De kinderen kwamen graag weer thuis en 
de kleinkinderen vonden het prachtig om 
naar de boerderij van opa en oma te gaan, 
want bij "opa van de koetjes" viel van alles 
te beleven. 
Er verandert nu veel. Het huis krijgt nieuwe 
bewoners. 
Met het heengaan van Pa valt het doek, een 
periode wordt afgesloten. 
Wat blijft, zijn alleen herinneringen ..... 

Hij ruste in vrede 

Onze Vader Wees gegroet 

Voor de vele blijken van medeleven, onder
vonden na het overlijden en bij de uitvaart 
van mijn lieve man, onze zorgzame vader 
en opa betuigen wij U onze oprechte dank. 

M. Nijland - Bolwerk 
kinderen en kleinkinderen 

Etten, december 1994 


