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In harte'ijke herinnering aan 

JAN NIEUWLAND 
weduwnaar van HEAMINA KOEKKOEK 

Hij werd geboren 11 september 1910 
te Deurningen. 

Vrij onverwachts overleed hij 1n het ziekenhuis 
te Hengelo 6 juni 1991 

Op 10 juni 1991 hebben wij hem t• ruste gelegd 
op het parochieel kerkhof te Deurningen. 

"Door het sterven wordt ons leven 
ingrijpend veranderd, maar het wordt 
niet ongedaan gemaakt. Went als ons 
aardse huis, ons lichaam, afgebroken 
wordt. den heeft God een plaats voor 
ons bereid In zijn woning, om deer 
voorgoed en altijd te leven" 

Het zijn woorden uit de Liturgie ven de Kerk 
wanneer zij op deze wereld afscheid neemt van 
haar mensen. Het is als een avond uit de 
natuur - waar Jan zo zielsveel van hield. Het 
zonlicht 1s ondergegaan en daarmee la dan wel 
het licht van die dag verdwenen, maar uit die 
natuur weten WIJ ook dat het donker van de 
nacht een inleiding is voor het nieuwe licht 
van een n 1 euwe dagl Dat mogen wij zeker 
toepassen op ons aller Jan die de avond ven 
zijn leven heeft bereikt en de donkere nacht 
van de dood Is ingegaan. Hem wacht het licht 
van een nieuwe dag. het levenslicht van een 
eeuwig leven. De Liturgie van de Kerk en het 
gebeuren in de natuur reiken elkaar de hand 
In één en dezelfde heilige overtuiging. 

Dat eeuwige leven gunnen wij Jan zo graag. H1J 
heeft geen gemakkel!Jk bestaan hier geke:io; 
vandaar zijn gezegde; "Ik wil mijn leven niet 
weer overdoen" . • .. En "Ik ben 50 )Hr .e 
vroeg geboren' . Een leven van hard werke~. 
nog niet voorzien van de moderne hulpm1ddc· 
fen. En toch altijd maar klaar staan om anderen 
te helpen: Zo heeft hij zich totaal opgeofferd 
om alle zorg thuis voor zijn "Jansoom" op zich 
te nemen. HIJ vond nóg altijd dat Je nooit 
teveel voor anderen kunt doen. Tegelijk kendo 
hij wel grote levensvreugde aan de natuur; 
het was voor hem een boek dat je nooit uit 
krijgt. En dat hij rijk aan gedachten en gees
telijke inhoud was. dat bleek ook wel ale hij 
bij feestel~ke bijeenkomsten mensen wist te 
boeien en vermaken . Hij was klein van gestal
te, maar groot In medemenselijkheid• 

En zijn grote trouw een God en Kerk: Het zal 
hem nu duidelijk zijn dat het een betrouwbare 
wegwijzer was neer een volmaakt gelukkig 
leven dat wij onze Jan zo van harte gunnen. 

Moeder Marie: Leet Jan nu helemaal 
thuis z~n bij God. 

Voor uw bewijzen ven deelneming na het plot
seling overlijden ven onze huisgenoot, danken 
wij U hartelijk. 

Benno en Miranda 

Deurningen. juni l!jgl 


