
Houd vol dankbaarheid in u levend de 
herinnering aan 

GERRIT JAN MARINUS NIJLAND 

die 4 mei 1906 in Losser werd geboren. 

Hij was getrouwd met 

Hendrika Johanna Maria Lentfert. 

Na een hartaanval stierf hij op 21 april 
1979 in zijn huis aan de Richtersmaat
straat 17 in zijn woonplaats Oldenzaal. Na 
de uitvaartmis in zijn parochiekerk van 
O.L. Vrouw Tenhemelopneming, hebben 
we zijn lichaam gecremeerd in Usselo. 

Hij was een man, die zielsveel van zijn 
vrouw hield. Je zag ze heel vaak samen 
en eigenlijk konden ze niet buiten elkaar. 
Hun kinderen waren graag bij hen en 
zeker 's zondags zag je ze vaak naar huis 
gaan. Ook zochten ze hun kinderen vaak 
op. Hij kon dan zo plezierig spelen met 
zijn kleinkinderen. 
Deze man, die zo eenvoudig was en onop
vallend leefde, was toch ontzettend bedrij
vig. Niet alleen was hij plichtsgetrouw bij 
zijn werk in de fabriek van Gelderman, 
maar daarnaast zette hij zich ook in voor 
anderen. Was dat voor zijn eerste hart
aanval vooral bij de handbalclub 'Berg
huizen', waar hij pa' Nijland werd ge
noemd, na die tijd was het bij de bejaar
den. Niet alleen bestuurlijk, maar ook als 
degene die zorgde dat het T.O.Z.-ge
bouwtje open was en zelf graag meedeed 
met kaarten. 

Hij leefde dicht bij de natuur en hield van 
wandelen en fietsen. Zo leefde hij ook 
dicht bij God, in Wie hij oprecht geloofde. 
Daarom was hij ook niet bang voor de 
dood. Trouw ging hij naar de kerk om er 
te bidden: misschien voor zichzelf, maar 
zeker ook voor allen die hem dierbaar 
waren. 
Vredelievende God, wij bidden dat Gerrit 
Jan Nijland, wiens leven getekend is door 
het brengen van vrede, moge rusten in uw 
vrede. 

Voor de vele blijken van deelneming on
dervonden bij het overlijden van mijn lieve 
man, onze zorgzame vader en opa, zeggen 
wij U hartelijk dank. 

H. J. M. NIJLAND-LENTFERT 
Kinderen en kleinkinderen 

Oldenzaal, april 1979 
Richtersmaatstraat 17 


