
In dankbare herinnering gedenken wij 

Henk Nijland 
echtgenoot van Marietje Bomers 

Hij werd geboren op 13 januari 1920 en kreeg van 
zijn ouders de doopnamen Hendrikus Antonius 
Nadat hij van zijn dierbaren afscheid had genomen 
in zijn eigen vertrouwde omgeving is hij in vrede 
overleden ti1dens zijn slaap op 14 januari 2002. 
Na de uitvaartdienst in de parochiekerk van de 
H. Calixtus hebben we hem op 18 januari Ie ruste 
gelegd op de R.K. Begraafplaats te Groenlo. 

Henk werd als vierde kind geboren in hel gezin 
Nijland op een boerderij aan de Slatmansweg te 
Groenlo. In Zijn eerste levensjaar is z'n moeder 
overleden en is hij ondergebracht bij de familie 
Nijbroek. Nadat z'n vader was hertrouwd kwam hij 
terug naar Groenlo. Al snel na de lagere school 
begon zijn werkzame leven. Hij was boerenknecht, 
melknjder, werkte op de steenfabriek, maar het 
langst op wat hij altijd de Monocon bleef noemen. 
Hier heeft hij dertig jaar met plezier en overgave 
gewerkt. Daarnaast werkte hij graag op de ouder
lijke boerderij. Hij was een buitenmens en hield van 
de natuur om hem heen. Daarom fietste hij met z'n 
gezin en later ook met de kleinkinderen graag in de 
omgeving van Groenlo. Om die reden Is hij ruim 
dertig jaar geleden begonnen met kamperen. Eerst 
in Winterswijk maar het langst op z'n vertrouwde 

veldje op het Ei bemest. Al vroeg ontwikkelde hij ook 
een andere hobby: solo-kaarten en jokeren. Nadat 
hij rond z'n zestigste om gezondheidsredenen moest 
stoppen met werken, werden deze hobby's steeds 
belangrijker voor hem. Toen h11 stopte met werken 
en Mama nog wel werkte, ontwikkelde hij een nieuwe 
hobby: huisman met als spec1ahleit koken. Als Echt
genoot, Vader, Opa had hij een zorgzame en geïn
teresseerde houding naar ons. Hij bleef graag op de 
hoogte van iedereen en had ons graag om zich 
heen. De laatste 15 jaren heeft hij momenten ge
kend dal zijn gezondheid hem in de steek liet. Soms 
was het kritiek. Maar altijd vocht hij er voor om er 
weer boven op te komen. Mama was de steunende 
kracht waar hij altijd op kon rekenen. Ook z'n hondje 
Punkie was een trouwe bondgenoot. Vanaf oktober 
vorig jaar kende zijn gezondheid forse tegenslagen 
na een valpartij op de camping. Complicaties belem
merden zijn genezing. Enkele ziekenhuisopnames 
waren nodig. Hij vocht er voor om het vijftig jarig 
huwelijksfeest met zijn gezin te vieren. Uiteindelijk 
heeft hij op zijn twee en tachtigste verjaardag zeer 
bewust afscheid genomen van zijn kinderen, klein
kinderen en verdere familie. Nog één nacht wilde hij 
thuis zijn met Mama. Tevreden is hij 's nachts 
ingeslapen. 

Voor uw belangstelling en medeleven tijdens de 
ziekte periodes van Papa en na zijn overlijden 
zeggen wij u onze oprechte dank. 

Marietje Nijland - Bomers 
Kinderen en kleinkinderen 


