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Dit is een dankbare herinnering aan 

Johan Nijlant 

levenspartner van Renate Schönholz 
Vader van Harald 

Johan is geboren op 13 augustus 1942. Volko
men onverwachts is hij overleden op 9 oktober 
2000. Na de gezongen uitvaarts-eucharistievie
ring te Overdinkel is hij te Enschede gecremeerd 
op 13 oktober. 

Pa blijft in onze herinnering voortleven als een 
hartelijke, hardwerkende, eerlijke man. 
Vanwege z'n werk had hij een warme belangstel
ling voor alle mensen. Hij was een geboren han
delsman met veel talent. Tijdens zijn werkzame 
leven stond de zorg en aandacht voor zijn zoon 
Harald bij hem voorop. 
Als 'n echte vader was hij Harald's beste vriend en 
grootste leermeester. 
Pa was immers 'n man van principes, uiterst 
nauwgezet, recht door zee, goudeerlijk, niet haat
dragend en betrouwbaar. Wanneer hij eenmaal 
z'n woord had gegeven dan kon je van hem 
opaan. Hij deed geen buitennissige dingen. Pa 
stond positief in het leven. 

Toch heeft hij veel zorgen en spanningen gekend. 
Hij leed onder werkdruk en stress en hunkerde 
soms naar rust en kalmte. Zijn nieuwe levens
partner Renate bracht die rust terug in z'n leven. 
Samen met haar kinderen, kleinkinderen en zijn 
zoon waren ze erg gelukkig met elkaar. 
Vakantie was aan pa niet besteed, hij had genoeg 
aan z'n paarden en z'n tuin. Hij wilde zijn zoon 
een goede toekomst bieden. Ooit begon hij met 
'niets'. Aanvankelijk paardenkoopman ontwikkel
de hij zich later met succes tot autohandelaar, 
vooral in schadewagens. Omdat hij ervan hield 
om mensen om zich heen te hebben, beleefde hij 
er veel plezier aan om, naast z'n drukke werk
zaamheden in een oude fabriekshal in Gildehaus 
en twee maal per week bij ooms en tantes op 
bezoek te gaan. Hij was stapel op z'n familie. 
Vooral zondags maakte hij altijd een vast ritje. Wij, 
Renate, Harald en Sandra klampen ons aan z'n 
laatste woorden. "Maak je geen zorgen. Het komt 
allemaal goed". Wij geloven dat hij nu bij God is 
en dat het goed is. Mogen wij allen het vele goede 
van Johan, mijn pa en mijn levenspartner meene
men op onze eigen levensweg. Dat hij ruste in 
vrede. 
Alle mensen die pa hebben gekend en die vele blijken van 
medeleven en belangstelling hebben getoond bij zijn over
lijden, willen wij langs deze weg hartelijk bedanken. 

Renate Schönholz 
Harald en Sandra 
Silvia en Michael met Sina 
Sandra en Manfred met Maik en Saskia 


