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Dankbare herinnering aan m11n lieve man, 

onze zorg1amt' \ader en f ne opa 

Hermanus Bernardus Nijland 
H11 werd qeboren te Benrelo op 15 novem· 
ber 1914. 5 Auqu~rus 1947 trouwde hil 1n 
de Bon1fariuskerk in de Veldmaren re Haak~ · 
bergen met 

ALBERTA M.\RIA TE'I DA\I\ 

Hoewel wij wisten dat 111n goede hart ieder 
momt'nt kon ophouden voor ons te klop. 
pen, overleed h!J, toen w11 her nier hadden 
verwacht, thuis op 10 çeptember 1992 We 
hadden hem 15 ~eprember \oor het laar~t 
in ons midden t11dens de viering van de 
H l:uc'larisr1e en hebben hem daarna te 

rus1en gelegd op het kerkhof van de 
St. Nicolaasparochie te Denekamp 

Zi-lf voortgekomen uit een ge1in van twaalf 
~inderen was h!J vanaf 111n kinderjaren ver. 
trouwd geraal<.t met zorg en aandacht heb
ben voor anderen We zullen ons vader 
bl11ven herinneren als iemand die trouw, 
eerl11kheid. 1Uinig z11n en hard werken voor 
ziin gezin hoog m het Yaandel had ~raan. 
Ons ouderl11I.. huis door \lader gebouwd in 
1962 Is zijn levenswerk geweest. 

Toen dan ook door zware arbeid zi1n lichaam 
te Hoeg versle'en was \iel hem dit zwaar. 
Iedere keer weer te moeten ervaren min
der werk aan re kunnen, \Ond hij moell11k. 
Toch bleef hij tot ht't eind voor on~ een 
voorbeeld van zorgende liefde De .timmer
schuur· bleet de plek waar hij roen aller. 
hande kleinmt>ubelen voor ons maakre. 
We zullen hem erg misçen. zeker moeder. 
in wiens nab11hi-1d h11 alt11d verrodde. 
Hooqtepuncen in zijn leven waren de vele 
keren dar we met de hele familie samen 
waren Wat genoot h11 dan Yan z11 n 16 klein
kinderen. We zijn dankbaar dat hij de ge
boorte van Roy en Anne-Loes nog heeft 
mogen meemaken en het 45 1arig huweluk 
5 augustus j 1. 
Ool.. de parochiegemeenschap verliest in 
hem een trouwe en meelevende mede-ge. 
lov1ge 
Herman Nijland, die altijd zo graag thuis was 
Is nu bij God rhu1s. Dar geloven wij en daar 
blijft hij in liefde- met ons verbonden. Daar
om kunnen w11 hem. ZIJ het met p11n in ons 
hart. uit handen geven in de handen van 
de levende God. Rust in Yrede. 

Voor de vele bliJken van btlangsre11ing ondervonden 
nd ~er ploheling overlijden van m11n lieve man. onre 
zorgzJme vader. schoonvader en t11ne opa. zeggen 
wU U onze oprechte dank. 

A M. NUiand-ten Dam 
kinderen en Ueinklndcren 


