
In dankbare herinnering aan 

î Johannes Hendrikus Nijlant 

weduwnaar van 

BERNARDINA GEZINA NIJENHUIS 

Hij is geboren op 25 september 1910 te Losser, 
hij overleed in het ziekenhuis te Enschede op 25 
oktober 1994. Na een gezongen Uitvaartviering 
in de H. Gerardus Majellakerk te Overdinkel is hij 
ter ruste gelegd op het r.k. kerkhof aldaar. 

"Ik zal de halmen nier meer zien, 
noch binden ooit de volle schoven, 
maar doe mij in de oogst geloven 
waarvoor ik dien""". 

Deze woorden zijn van toepassing op vader, zijn 
hart lag bij zijn boerderij en hij was er zich van 
bewust dat hij afscheid moest nemen. Hij heeft 
dat met volle overgave en in groot geloof ge
daan, hoewel het - zoals hij dat zelf aangaf - een 
moeilijke weg was. Heel bewust moest hij af
scheid nemen; met een sterke opmerkingsgave 
nam hij alles nog waar, hij leefde mee met alles 
wat er om hem heen gebeurde en wist dan wijze 
levensechte opmerkingen te plaatsen. 
Hij wist dat hij gauw overgrootvader zou kunnen 
worden, misschien dat hij dat nog mee zou kun
nen maken, maar zei hij dan: "Het leven laat 

zich niet dwingen" " en: de ene komt de ander 
gaat". 
Ja leven en dood liggen dicht bij elkaar: in het 
zelfde uur dat vader zijn leven aan zijn Schepper 
teruggaf mocht zijn kleindochter nieuw leven 
ontvangen. 
Verdriet en vreugde" "ze horen bij het leven. 
Vader was een f iere man, hij bezat een sterke 
geest, hij was heel rust ig en zorgzaam. Zijn een
voud sierde hem, hij hield niet van drukte en uit
bundigheid, wel van saamhorigheid en gezellig
heid. 
Vader was een man van weinig woorden, hij 
heeft veel alleen moeten verwerken. Moeder 
heeft hij erg gemist, de laatste jaren van haar le
ven was zij op haar omgeving aangewezen en 
vader heeft toen alles voor haar gedaan wat in 
zijn vermogen was. 
Hij heeft haar niet kunnen missen: er bleef een 
stil heimwee naar haar, daarom kon hij ook ster
ven in het geloof dat God hem in liefde op zou 
nemen. 
Vader wij bedanken jou voor jouw voorbeeld, 
jouw geloof, jouw rust, jouw zorg en wij vragen 
God dat jij mag rusten in vrede. 

Voor uw blijken van deelneming na het overl ij
den van onze vader en grootvader, zeggen wij U 
hartelijk dank . 

Kinderen en kleinkinderen 

Overdinkel, 28 oktober 1994. 


