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In dankbare herinnering aan 

Gerhardus Antonius Nijland 
Gerard 

echtgenoot van 

Ali Visser 

Hij werd geboren op 25 december 1924 te 
Overdinkel. Toch nog onverwacht overleed hij op 23 
september 2004, na een kortstondig verblijf in het 
ziekenhuis te Enschede. 
Na een Eucharistieviering in de H. Gerardus 
Majellakerk te Overdinkel op dinsdag 28 september 
hebben we hem te ruste gelegd op het kerkhof aldaar. 

Lieve Pa, 

Je bent opgegroeid in een tijd, waarin aanleg en inte
resses niet altijd tot ontplooiing konden komen. Je 
had je daarom voorgenomen dat je ervoor zou zor
gen dat jouw kinderen dat niet zou overkomen. 

Eerlijkheid en rechtvaardigheid stonden bij jou hoog 
in het vaandel. Altijd was je zorgzaam, m.n. voor jouw 
gezin, maar vooral toch voor Ma, wier gezondheid al 

een aantal jaren te wensen overliet en voor wie je er 
altijd was. 

Gedreven en bevlogen ging je door het leven. Altijd 
was je actief, of het nu was llOOr OSV, in de tuin, dan 
wel voor de KBO of de kaartclub van de Driehoek. Of 
je was bezig voor je kinderen. Voor ieder kleinkind 
was je een bijzondere opa 

De tijd in de Driehoek waren voor jou en Ma bijzon
der fijne jaren ondanks de al haperende gezondheid. 
Het afgelopen jaar werd je goed verzorgd in de SI.
Maartens-Stede, waar ze jou en je humor heel erg 
zullen missen. 

De laatste jaren echter waren voor jou qua gezond
heid niet altijd even gemakkelijk. Je moest accepte
ren dat je niet meer zo kon als voorheen. Toch 
behield je je levensdrang en je gevoel voor humor. Je 
hield van een praatje maken en dat heb je tot het 
laatst volgehouden. 

Wij moeten nu verder leven met de herinnering aan jou, 
cfie een warm, gezellig, humoristisch en zorgzaam 
mens is geweest. Kortom, een unieke man, pa en opa. 

Pa, dank je wel voor alles. 
We zullen je nooit vergeten. 

Wij vonden het fijn dat u samen met ons afscheid van 
Pa hebt willen nemen. 

Ali, kinderen en kleinkinderen 


