
In dankbare herinnering aan 

Johannes Alfonsus Nijland 
echtgenoot van 

Johanna Nijland - Holtkamp 

Hij werd geboren op 12 juni 1941 te Losser. Ge
sterkt door het Sacrament der Zieken stierf hij op 
56-jarige leeftijd in het Twenteborg Ziekenhuis te 
Almelo op 9 december 1997. Op 13 december 
was voor hem de plechtige uitvaart in de St. Dio
nysiuskerk te Rijssen, waarna de begrafenis 
volgde op het Rooms Katholieke Kerkhof aldaar. 

Johan Nijland was een man, die zijn eigen weg 
ging door het leven en zich daarbij door gezond
heidsproblemen of tegenslag niet uit het veld liet 
slaan. Tot op het laatst, ook al besefte hij het 
goed, wilde hij van ziekte of dood niet weten, 
maar hield hij vast aan de persoon, die hij altijd 
was, met vertrouwen en liefde voor het leven. 
Al jong leerde hij het slagersvak en zo werd hij in 
Rijssen en omgeving bekend als .'t slagertje". Hij 
deed zijn werk in verschillende plaatsen en veel 
mensen konden een beroep doen op zijn vak
manschap, dat tegelijk zijn hobby was. 
Daarnaast hield hij van het voetballen. Niet alleen 
passief voor de t.v., maar ook actief. Jarenlang 
maakte hij deel uit van het bestuur van R.K.S.V. 
en beheerde hij de kantine. Hij hield van de gezel
ligheid met zijn vrienden, bij zijn vaste kaartgroep 
of in de weer met de duiven. Zo kon hij genieten 
van wat het leven hem aanbood. 

Nog lang kon hij vertellen over zijn belevenissen 
tijdens zijn jaar diensttijd in Nieuw Guinea. 
Hij was geen man van veel woorden en hield zijn 
gevoelens voor zichzelf. Waren er problemen, 
dan belastte hij anderen er niet mee, maar zocht 
liever zelf naar een uitweg. Waar hij vroeger wel
eens tijd tekort kwam voor zijn drie kinderen, daar 
haalde hij dat in met zijn kleinkinderen. Hij was 
gek met hen en zij met hem. Ook in de laatste da
gen zette hij liever de pijn opzij, om met hen te 
kunnen spelen. 
Hoewel we blij zijn dat hem een verdere lijdens
weg bespaard bleef, doet het pijn hem nu al te 
moeten missen. Hij zal een lege plaats achter1aten 
in ons midden, maar we blijven ons met hem ver
bonden voelen. Na 33 jaar huwelijk als goed echt
genoot. Een vader, op wie we trots zijn. Een opa, 
met wie we zo graag mochten spelen. Nu we hem 
uit handen moeten geven, bidden we tot de God 
van alle leven: 
Goede God, doe ons ervaren dat het leven en niet 
de dood het laatste woord heeft. Neem hem op in 
Uw liefde, vervul Uw belofte en laat hem leven in 
Uw huis van licht en vrede, waar we eens weer 
met elkaar verenigd mogen zijn. Amen. 

DANKBETUIGING 

Voor uw medeleven en belangstelling voor en na 
het overlijden van onze dierbare echtgenoot, va
der en opa zeggen wij u onze hartelijke dank. 

Familie NIJLAND 

December 1997 I Lijsterbes/aan 32, Rijssen 




