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Met veel liefde willen wij 

blijven denken aan 

HERMANUS JOHANNES NIJLAND 

40 jaar gelukkig getrouwd met 
Euphemia Grada olde Heuvel 

Herman werd op 27 februari 1927 in Overdinkel 
geboren: in het verpleegcentrum Twente - Oost in 
Losser is hij in alle rust ingeslapen op 27 juli 1998. 
Na de uitvaartviering in de parochiekerk van de H. 
Gerardus Majella, hebben wij hem op ons kerkhof 
te ruste gelegd. 

De laaste jaren waren niet de mooiste van zijn 
leven. Soms kenden wij hem bijna niet terug, zo 
had zijn ziekte hem veranderd; toch willen wij hem 
ons graag blijven herinneren als de man die jaren
lang hard voor zijn gezin heeft gewerkt. 
Naast zijn werk bij van Heek, waar hij 40 jaar lang 
werkte, was hij te vinden op het land bij zijn boer-

derij. Hij was een op en top buitenmens. Hij had 
een rustig karakter en niet gauw was hem iets te 
veel. Ook was hij aktief betrokken bij de voetbal
vereniging OSV, 59 jaar is hij lid geweest, waarvan 
een aantal jaren als bestuurslid. Nadat hij deze 
bestuursfunctie had neergelegd, legde hij jaren
lang elke zondagmorgen graag een kaartje. 
Zo was ook de tijd die volgde na het werk een hele 
mooie periode. Waar hij kon helpen, stak hij zijn 
handen uit de mouw. Jammer voor hem en voor 
ons dat hij het laatste jaar zowel geestelijk als 
lichamelijk aan het eind van zijn krachten raakte. 
Wij zijn hem samen veel dank verschuldigd. 
En als wij bidden in de liturgie van de uitvaartvie
ring: 'Heer, geef hem voor eeuwig rust', dan is dat 
gebed ons uit het hart gegrepen. Als gelovige men
sen willen we zeggen dat wij er vrede mee hebben, 
ondanks ons verdriet. 

Voor Uw meeleven en Uw aanwezigheid bij zijn uit
vaart en begrafenis zijn wij U zeer dankbaar. 

E.G. Nijland - olde Heuvel 
Gerard en Antoinette 
Rianne - Remco 
Harry 




