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In dankbare herinnering aan 

Bernardlna Gezina Nijenhuis 

echtgenote van 

Johannes Hendrikus Nijlant 

ZiJ is geboren op 29 september 1907 te Losser. 
Na voorzien te zijn van het H. Sacrament der 
Zieken is zij op 4 februari 1993 overleden te Over
dinkel. Op 8 februari d.a.v. is zij, na een Eucha
ristieviering ter ruste gelegd op het R.K. Kerkhof 
te Overdinkel. 

Te midden van ons allen is moeder van ons 
heengegaan. Wij zijn er van overtuigd dat moe
der niets liever had gewenst. Zo waren wij in 
staat haar te helpen, haar te ondersteunen, haar 
lieve woorden te zeggen. 
Want we beseffen maar al te goed hoe blij moe
der was met ons, haar kinderen. 

De mooiste tijd van haar leven was toen we alle
maal rond haar waren. 
Hard werkend en zorgend voor vader en ons al
lemaal, bracht zij sfeer in huis door haar gezellig
heid, haar kwinkslagen, haar attenties, en vooral 
door haar positieve kijk op het leven. 
In moeilijke tijden kon zij zeggen! " Al is ' t nog zo 
donker, het wordt altijd weer licht." 
De laatste jaren leefde ze met haar geest in een 
andere wereld, toch was ze altijd weer blij als zij 
ons zag, en het deed ons weer goed als zij ons bij 
naam noemde. De laatste jaren waren zorgelijk: 
toen waren de rollen omgekeerd: vader heeft 
toen alles voor haar gedaan wat in zijn vermogen 
was om haar nog thuis te houden. 
We beseften dat er beslissingen genomen 
moesten worden, maar de mens wikt en God be
schikt. Wij hebben nu het geluk mogen smaken 
dat zij thuis gestorven is. 
Moeder was een zeer gelovige vrouw, die veel 
heeft gebeden. Daarom geloven wij dat ze nu 
mag leven in de vrede en de vreugde van God. 
Wij willen God danken voor deze lieve vrouw 
moeder en oma. ' 

'(oor uw deelneming na het overlijden van mijn 
heve vrouw, onze moeder en oma, betuigen wij 
U onze oprechte dank. 

Familie Nijlant 


