
Je eigen moeder bli1h 1e moeder 
zo eigen en vertrouwd 
1e wilt haar niet graag missen 
omdar je van haar houdt 
maar eens dan komt die dag 
dat 1e haar moet laten gaan 
1e verstand zegt dat het goed is 
maar in je ogen blinkt een traan 

In dankbare hennnenng aan 

Geertruida Christina Nijland-Smit 
sinds 5 november 2001 weduwe van 

Gerardus Engbertus Ni1land 

Zij werd geboren te Lonneker op 12 april 1918. Na een 
kortstondig ziekbed en gester1<t door het H. Sacrament 
der Zieken is ZIJ overleden op 27 januan 2002 temidden 
van al haar kinderen. Na een gezongen urtvaartviering 
in de paroch ekerk van de H. Plechelmus te Deum111gen 
os z11 op 1 februan 2002 ten ruste gelegd btJ haar man 
op het parochiele kerkhof aldaar. 

Ma kwam uit een gezin van 8 kinderen en groeide op 1n 
de gemeenschap Oele. In haar jeugd1aren hielp ze haar 
ouders thuis, ze werkte op school en regelmatig op de 
pastorie in Boekelo. In die tijd leerde ze Pa kennen. Ze 
zijn getrouwd op 7 juni 1945 en z11n gaan wonen in 
Hengevelde. Ruim 56 jaar hebben ze lief en leed met el· 
kaar gedeeld. Ze kregen 11 kinderen. Pa en Ma werden 
verblijd met 22 kleinkinderen en 4 achtefllle nkmderen. 
Na 15 iaar in Hengevelde te hebben gewoond zijn ze 

verhuisd naar Hasselo. Ma had hier een druk leven. De 
zorg voor het geZlll en het werk op de boerderij waren 
haar nooit teveel. Ma had een passie voor bloemen· en 
moestuin. Samen met Pa wist ze alles in goede banen 
te lelden. 
Ma toonde belangstelling voor de grote maar ook voor 
de kleine dingen 1n het leven. Vandaar dat ze nog op 
60-jarige leeftijd haar rijbewijs behaalde. Ze kon toen 
zelfstandig met haar man de kerk en familie bezoeken. 
Haar gastvrijheid en sociale gevoel werd door velen ge
waardeerd. Kleinkinderen konden altijd bij Oma terecht. 
oppassen was nooit een probleem. Pannenkoek eten 
was voor de kleinkinderen altijd feest. 
Ondanks de liefdevolle zorg 111 het verpleeghllls was hel 
laatste jaar van haar leven erg zwaar. Ze moest door 
haar ziekte het overlijden van haar man op haar eigen 
manier verwerken. Het bezoek welke ze dagelijks van 
haar kinderen en kleinkinderen ontving in het verpleeg· 
huis deed haar goed. Ze waardeerde dat ze regelmatig 
werd opgehaald om enkele uren bij de kinderen op be· 
zoek te gaan. Kerst en Nieuwjaar hebben we samen 
met haar in familieknng thuis kunnen vieren, hiervan ge
noot ze. 
Door een diep geloof 1n God vond ZlJ de kracht en rust 
om overal het beste van te maken. Twee dagen voor 
haar overlijden heeft ze 1n volle overgave tot God samen 
met de kinderen en de koster nog gebeden. Dat was 
voor haar het moment om afscheid te nemen. 

Ma bedankt! 

Voor alle aandacht. zorg en medeleven die we mochten 
ontvangen tijdens haar ziekte en overlijden zeggen wiJ U 
hartelijk dank. 

KJOCteren, klein- en achtl!lkletnk1nderen. 


