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ANTOON NIJLAND 

27.06.1930 - 07.11.2002 

We hebben mama gekend als een strijdlustige per
soon, voor geen kleintje vervaard. Moedig heeft z_ij 
al die jaren haar lot gedragen, eerst haar langduri
ge, chronische ziekte en 15 jaar geleden het overlij
den van haar geliefde man Antoon. Dat alles heeft 
haar enigszins somber gestemd, maar toch stond 
zij altijd klaar voor familie en vrienden die op 
bezoek kwamen. Geen moeite was haar dan te 
veel, want ze was heel zorgzaam voor wie ze graag 
had. 
Met veel inspanningen en wilskracht"heeft zij de 
laatste jaren getracht zo goed mogehJk te zorgen 
voor alles wat zij en Antoon samen hadden opge
bouwd. Veel hulp van derden wilde ze daarbij liever 
niet. 
Enkele maanden geleden werd dat alles haar dan 
ook te veel en moest ze worden opgenomen in het 
ziekenhuis. Veel konden we echter niet meer voor 
haar doen en langzaam ging ze verder achteruit, 
eerst geestelijk, later ook lichamelijk. De laatste 
weken hadden we nog een mooie plek voor haar 
gevonden in een verpleeghuis in Bergen op Zoom, 

dicht bij haar naaste familie in België. Ook daar 
heeft iedereen er alles aangedaan om haar een 
aangename tijd te bezorgen, maar het heeft niet 
meer mogen baten. 
Gelukkig heeft ze in haar laatste dagen _vrede en 
rust gevonden tijdens haar ziekbed, omringd door 
haar naaste familie, vooral door haar kleinkinderen 
waar ze zo van hield en voor wie ze tot op het laatst 
nog een glimlach overhad. Uiteindelijk is ze zacht
jes voorgoed ingeslapen! gesterkt d,oor het 
Sacrament der Zieken en ginder ongetw11feld her
enigd met Antoon en opgenomen in het Licht des 
Heren. 

Lieve mama, ik zal altijd dankbaar zijn voor alles 
wat je voor ons hebt gedaan; samen zullen we altijd 
positief terugdenken aan Je levenskracht en Je 
nuchtere kijk op de zaken. Hopelijk vind je achter 
de horizon de kalmte en de tederheid die je ver
dient. We zullen je missen. 

Robby en Elise. 
Alexander, Roderick en Nathaniël. 

En wat is ophouden met ademen anders dan de 
adem bevrijden van haar rusteloze getijden, opdat 
zij moge opstijgen en verrwmen en God ongehm
derd zoeken? 

(Kahlil Gibran.) 

De naaste familie wenst met nadruk een hartelijk 
woord van dank uit te spreken aan het team van 
afdeling E0 van verpleegtehuis ABG te Bergen op 
Zoom die zowel mama als ons met veel geduld, 
liefde 'en aandacht in mama's heengaan hebben 
begeleid. 


