
Geef mij, als de dag is uitgekozen 
dat ik afvaar, niet uw donkere rouw, 
maar de vreugde van die witte rozen 
dat ik glimlach in hun morgendauw. 

Wil in dankbaarheid gedenken 

HENDRIKA JOHANNA NIJLAND 

Geboren te Gronau op 7 april 1910. 
Sinds 26 oktober 1965 weduwe van 

Johannes Hendrikus Slot. 
In de vrede van Christus overleden te Enschede 

op 4 mei 1997. 
Met een plechtige Eucharistieviering in de kapel 
van het dr. Ariënstehuis te Glanerbrug hebben 

we op 9 mei afscheid van haar genomen. 

Onze goede moeder en lieve oma kon terugzien 
op een welbesteed leven. 
Terwijl zij altijd hecht verbonden bleef met het 
ouderlijk huis, met haar broers en zussen, heeft 
ze zich met hart en ziel ingezet voor haar gezin. 
Heel hard heeft ze gewerkt. Ongeveer 25 jaar 
hield ze de St. Gerardusschool schoon en vele 
jaren deed ze belangeloos hetzelfde werk in de 
parochiekerk van Glanerbrug. 
Toen vroegtijdig haar man kwam te overlijden 
ging zij zich nog meer hechten aan het gezin van 

haar zoon en schoondochter. Vooral ook haar 
kleinkinderen lagen haar heel na aan het hart. 
Enerzijds was zij iemand, die duidelijk voor haar 
mening uitkwam, maar tegelijk stond zij altijd 
klaar voor iedereen. 
Toen haar krachten minder werden heeft zij voor
al van haar goede buren veel hartelijkheid en 
meeleven terug ontvangen. 
De overgang naar het Dr. Ariënstehuis viel haar 
zwaar, maar tegelijk was ze ook dankbaar, dat zij 
haar levensavond door mocht brengen in het 
"klooster van de Paters", waar ze vanaf haar kin
derjaren zo vaak gekomen was en ter kerke was 
gegaan. Daar toonde zij zich dankbaar voor de 
ontvangen zorg en het hartelijk meeleven van 
haar naaste familie en goede vrienden. daar vier
de zij ook getrouw de Eucharistie mee in de ka
pel en ontving zij kort voor haar dood, samen 
met andere bewoners, de ziekenzalving. 
Zo was zij helemaal voorbereid op Gods komst. 
Na nauwelijks ziek te zijn geweest riep Hij haar 
tot Zich. 
Het was in het begin van de meimaand, toege
wijd aan Maria, voor wie zij zo'n warme verering 
koesterde. 
Moge Zij nu onze goede moeder en lieve oma 
binnen leiden in de eeuwige vreugde bij God, op 
Wie zij al haar vertrouwen stelde. 

Uit dankbaarheid voor uw zorg en meeleven en 
ter gedachtenis aan haar. 

Kinderen en kleinkinderen. 


