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Een dankbare herinnering aan 

MARINUS NIJLAND 
echtgenoot van 

MIEN BOSMAN 

Hij werd geboren op 7 augustus 1919 
te Weerselo en overleed onverwacht 

op 12 december 1993. 
Omringd door zijn vrouw en kinderen ontving 

hij het sacrament der zieken. 
Na de uitvaartmis op 16 december 

vond de crematie plaats bij het crematorium 
te Usselo, waar zijn urn is bijgezet. 

Beste Pa, 

Je bent samen met ma in 1948 met weinig 
begonnen in Hasselo. 
Jullie hebben het jarenlang niet breed gehad. 
Pa begon zijn werkloopbaan bij de metaalfabriek 
Dikkers te Hengelo waar hij 40 jaar heeft 
gewerkt. In de vrije tijd heeft hij daarnaast thuis 
veel werk verricht om met zijn gezin rond te kun
nen komen. 
In zi1n verder weinig beschikbare uren vond hij 
nog de tijd om zich in te zetten voor het vereni
gingsleven in Deurningen. Hij is onder andere 
mede de oprichter geweest van de handbal, de 
fancyfair en de kanarievereniging. 
De natuur was voor hem zijn lust en zijn leven. 

hij was vooral een vogelliefhebber. Voor de 
kanaries heeft hij zich jarenlang regionaal en lan
delijk ingezet. 

Je bent voor ons een hardwerkende zorgzame 
man en vader geweest. 
Pa was stapelgek met ma, zijn kinderen en klein
kinderen. 
Hij genoot als geen ander van het met elkaar 
samen zijn. 
Hoogtepunten waren voor hem de sinterklaas
avond, de familiefietstocht en dit jaar het 45 jari
ge huwelijksfeest. 
De contacten met je zus, de verdere familie en 
vrienden waren voor hem heel belangrijk. Je had 
altijd graag mensen om je heen. 

Pa heeft samen met zijn zonen de zaak opge
bouwd, waarna Herman en Jan voor zichzelf zijn 
verder gegaan. Aanpakken was zijn motto. 

Na de Dikkersperiode was je samen met ma al 
weer 20 jaar thuis. 
Jullie hebben het samen heel goed gehad. 

Pa je was voor ons een onvergetelijke man, 
vader en opa en wij zijn je dankbaar voor wat je 
voor ons hebt betekent, wij zullen je nooit verge
ten. 

Voor uw betoonde medeleven zeggen wij u har
telijk dank. 

H. J. Nijland-Bosman 
Kinderen en kleinkinderen 


