
Een liefdevolle herinnering aan 

Susanna Geertruida Nijland 
Vanaf 17 aug. 1932 tot 29 april 1988 

was zij gehuwd met 
Hermanus Matheus Effing. 

Zij werd op 1 augustus 1899 te Weer
selo geboren. Gesterkt door het sacra
ment der zieken is zij van ons heen
gegaan op 30 december 1990. 
Na de Eucharistieviering m de parochie
kerk van de H. Maria Geboorte te Los
ser, volgde haar begrafenis op het kerk
hof naast de kerk, op 3 januari 1991. 

Maanden geleden hebben wij in het 
sacrament van de ziekenzalving ons al 
voorbereid op haar afscheid. In de 
stilte van de zondagavond ~wam haar 
einde geheel onviHwachts. 
Ze mocht 91 jaar oud worden. Het boek 
van haar leven is een dik boek ge
worden. Toen ze in 1932 met haar man 
trouwde, trouwde ze ook met zijn ge
zin van 6 kinderen, nadat zijn eerste 
vrouw was overleden. Met haar volle 
toewijding heeft ze zich gegeven aan 
die taak. Nooit heeft ze onderscheid 
gemaakt tussen de kinderen die toen 

werden geboren en de kinderen die er 
waren. Wij zullen haar in herinnering 
houden als een hard werkende vrouw, 
d;e zonder een woord te klagen, deed 
wat van haar verwacht werd. Alles 
deed ze zonder veel te zeggen: ze 
sloot zich daarin wat af van haar om· 
geving en hield er ook niet van van-huis 
te gaan. In stilte heeft ze het verdriet 
gedragen dat zij beiden op hoge leef
tijd niet meer samen konden blijven. 
Haar man werd opgenomen in het Ver
zorgingshuis, terwijl zij moest worden 
opgenomen in het Verpleeghuis. 
Wij kennen momenten van haar dat ze 
graag wilde sterven. Misschien mogen 
we zeggen dat die wens nu in vervu l
ling is gegaan. 
Zij moge rusten in vrede. 

Voor uw medeleven de laatste tijd, 
voor uw aanwezigheid bij de uitvaart 
en begrafenis, zijn wij u zeer dank
baar. 
U bent een goede steun voor ons ge
weest. 

Haar kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkinderen. 


