
t 
In dankbare en fijne herinnering 

Lidy Nijland 

Lida Maria 

Geboren: 25 oktober 1937 te Losser 
Gesterkt door het H. Sacrament der Zieken, 

is zij overleden op 11 augustus 2000. 
Begraven: 15 augustus op het RK kerkhof 

te Hengelo. 

De stilte bewaart mijn laatste wens, 
WEES GOED VOOR ELKAAR. 

Afscheid nemen doe je niet zomaar, zeker niet 
van iemand waar je van houdt en is die tijd dan 
daar, dan komt de periode dat je rouwt. 
Je hebt verdriet bent boos en vraagt steeds 
maar weer waarom. Het leven is dan net als een 
roos, ze bloeit en verwelkt en weg is al het 
moois. 
Maar dan denk je terug aan wat eens is 
geweest en aan wat je samen hebt beleefd. 
Dankbaarheid in ons hart zal er altijd zijn. 
En dat verzacht toch iets van onze pijn. 

Ma was een lieve moeder en oma die altijd voor 
iedereen klaarstond. Ze moest altijd hard wer· 
ken om haar hoofd boven water te kunnen hou· 
den. We deden nooit tevergeefs een beroep op 
haar. Ondanks de moeilijke tijden, die er ook 
geweest zijn, heeft ze met de kinderen gezellig· 
heid en liefde in het gezin gebracht. Daardoor is 
er onderons een hele hechte band ontstaan. 
Een keer per jaar genoot ze met haar zus van 
een welverdiende vakantie. Het was niet onge
bruikelijk om plantjes voor de tuin mee te 
nemen. 
De tuin was haar passie, waarvan ze tot het 
laatste moment genoot. 
Net als haar kinderen waren de kleinkinderen 
alles voor haar, niets was te gek, alles kon en 
mocht. 
Ma, zo levenslustig als jij was, willen we je ook 
graag in gedachten houden, al doet het ons 
heel veel pijn en verdriet dat je nu niet meer in 
ons midden bent. We hopen dat je nu de rust en 
vrede gevonden hebt. 

Hierbij danken wij u voor de blijk van deelne· 
ming bij het overlijden van moeder en oma 
Nijland. 

Kinderen en kleinkinderen. 

Hengelo, 15 augustus 2000. 


