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Met veel liefde blijven wij denken aan 

Hendrikus Hermannus Nijland 
(Hennie) 

echtgenoot van Mana Johanna Kuipers 

Hij werd geboren op 3 oktober 1922 te Losser 
en is overleden op 2 1anuari 2000 in het 
Medisch Spectrum Twente te Enschede. 

W11 hebben hem op 6 1anuari 2000 na een 
gezongen U1tvaartv1enng •n de 

St. Mart1nuskerk te Losser begeleid naar het 
R.K. kerkhof aldaar 

Pa groeide op in Overdinkel waar hij steeds 
graag kwam voor een bezoek aan een van zijn 
broers of zus. Hij werd in zijn jeugd lid van de 
voetbalvereniging OSV Hij was zijn club 64 jaar 
trouw. 

Pa was een "Pietje Precies" in alles wat hij 
deed. Dat was hij in de 40 jaar dat hij in de 
textiel werkte bij Schuttersveld en tevens 1n de 
jaren daarna bij de afd. groenbouw van de 
gemeente Losser. Alles moest altiJd even netjes 
en ordelijk en zoals h11 het zelf altijd zei: het kan 
nog wel een 1ikkeltje" mooier of beter. Pa had 
een sterke eigen mening over alles. 

Ziin uitgangspunten waren daarbij altijd eerlijk· 
heid. oprechtheid en trouw. Hij had grote moei
te met ruzies. Pa stak veel llJd in de verzorging 
van zijn bloemen en planten. Bij de woning aan 
de Gronausestraat had hij een grote tuin waarin 
hij veel te vinden was. De coniferen en het gras 
waren altijd perfect geknipt. Hij putte er veel 
energie uit. Daarnaast waren zijn kleinkinderen 
alles voor hem. Samen kaarten. dammen, sjoe
len of fietsen, niets was hem teveel. Hij ci1ferde 
zichzelf helemaal weg. Hij deed het met veel 
overgave en plezier. Pa hield er niet van om op 
de voorgrond te treden. Niemand deed echter 
tevergeefs een beroep op hem. Het antwoord 
•nee· kende hiJ niet. Ook thuis was Pa altijd 
bezig Hij deed alles om Ma te ontlasten. Tot op 
het laatst stond Pa vol in het leven. Elke dag 
deed hij zi1n ·eigen oefeningen" om fit te blijven. 
Hij voelde zich goed. Des te onverwachter voor 
ons werd hij getroffen door een hartinfarct. Wij 
zijn blij dat wij de laatste dag van zijn leven in 
het ziekenhuis bij hem konden zijn om uiteinde
lijk afscheid van hem te moeten nemen. Wij 
verliezen in hem een zorgzame, lieve goede 
man en vader en een fantastische opa. 

Voor Uw belangstelling, medeleven en steun in 
deze moeilijke tijd danken wij U hartelijk. 

Marietje Ni1land-Kuipers 
Peter en Marja 
Mark, Jordi, Carlijn 
Gerhard en Ingrid 
Daniëlle 


