


Dit afKheid is het begin 
van een fijne herinnering 

• .1 iebruari 1 %9 
te Oeurning<•n 

Olaf Nijland 

t 27 augu~tu~ 2002 
te Amsterdam 

Olaf, een veel en graag geziene jonge vent uit 
Deurningen. Je zag het niet aan hem, ma;ir hij was 
hartpatiënt, al vanaf zijn geboorte. Een 1orgrnkind 
voor pa rn ma, die vele keren met hem ncldr 
Amsterdam mo<1sten. Ondanks de vele ziekenhuis 
opnames, heeft hij toch op een vrij normale wijze 
kunnen leven. Scholen, studies, werk en hobbv's, 
alles is hem gelukt. Maar natuurlijk niet /Ondrr· de 
hulp v,1n vele vrienden, en die had hij wd. Door in 
Oldenzaal te gacJn wonen, heeft hij bewezen d.it 
hij zijn cig'm boontjes wel kon doppen. üat hij 
weer terug ging naar Deurningen, kwam doordat 
hij hier alles had, voetbal, jeugdbeweging, vrirn
den en fomi lie. 

Olaf was ovcrit l Leer bij betrokken. Hij stond altijd 
klaar voor een .inder en hield van gezell igheid. 
Ondanks zijn hartkwaal heeft hij genotrn van het 
leven. Hij heefl vC'C'I ondernomen en veel meege
maakt. Dil kwam ook door zijn karakter. Wal hij 
echt wilde, /Ctle hij ook door. Ook al kon hij niet 
alles zelf, hij had overal zijn nmannetjr" wrl voor. 

Olaf was dol op kinderen, vroeg dagelijks naar de 
"boys" en naar "Lotje" en heeft ze vaak verwend. 
Ook voelde hij zirh thuis bij Kaamps, waar hij vele 
uurtjes heeft opgepast. 

Op 22 mei 2002 moest Olaf voor controle naar het 
AMC. Een opnamr was onvermijdelijk. Na vele 
onderzoeken wrrd duidelijk dat de problemen met 
zijn hart niet op te lm\en waren. Een mooie toe
komst was hem daarom niet meer gegund. Toch 
hoopte hij dat hij nog weer terug naar Deurningen 
kon komen. Dit is hrlaas niet gelukt. De cardio
loog, in w ie hij hrcl veel vertrouwen had, zei: "De 
laatste dagen balanceerde Olaf op een heel smalle 
balk en hij viel er af. Hij viel zo diep, dat hij er niet 
meer op kon klimmen". 
Op 24 augustus 2002 trof hem een hartstilstand, 
waarna hij op 27 augustus 2002 is overleden. 

Ola( we lijn trob op jt'. Je /)('nt altijd je1eli 
gebleven. Je bent een voorbeeld voor velen. 

Bedankt voor alle fijne jaren. 

Voor alle mcck•ll•ven op welke manier dan ook 
tijdens zijn ziekte en na het overlijden van O laf, 
bedanken wij u hartelijk. 

Pa en Ma Nijland 
Ewald en Wend\ 

Hedwig en Richard. 


