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Onvergetelijk zal voor ons blijven 
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weduwe van 

Karel Marinus Nijland 

Zij werd geboren op 8 november 1919 te Leeuwarden en 
overleed op 27 juni 2001 te Hengelo, nadat zij het Sacra
ment van de Zieken had ontvangen. Op 2 juli was haar Uit
vaart in de parochiekerk van de H. Blasius te Delden, waarna 
de crematie heeft plaatsgevonden in het crematorium te 
Usselo. 

Alie Nijland was een vrouw met doorzettingsvermogen en 
wilskracht. Z.ij had zoveel belangstelling voor alles om haar 
heen, wat haar boeide, dat de tijd voor haar voorbij vloog. 
De gezelligheid van familie, de warmte van vriendschap en 
de saamhorigheid van een zangkoor gaven kleur aan haar 
leven. 
De laatste puzzel van onze moeder en oma ligt nog op tafel, 
die heeft ze nog niet af. 
Typerend was haar uitspraak: "Het gaat niet meer, het kan 
niet meer". Zij zou zelf nog wel gewild hebben, daar heeft ze 
ook heel hard voor gevochten, maar haar lichaam gaf het 

op. Graag zou ze nog met ons verder de toekomst inge
gaan zijn. 
Wij kennen haar als een levendige vrouw, die van aanpak· 
ken wist. Toen vader twintig jaar lang invalide bleef na een 
zwaar ongeluk, ging zij zelf werken. Maar zij zorgde ook, 
dat het thuis gezellig bleef. Samen met de auto erop uit 
zonder veel geld uit te geven. Vakantie houden op de cam· 
ping. Zij verstond de kunst om de puzzelstukjes van het 
leven goed bij elkaar te leggen. 
Onze moeder en oma was heel creatief. Heel haar kamer 
stond vol met kunstwerkjes van haar eigen handen: smyrna, 
puzzelen en borduren. Ook was zij lid van het kerkkoor van 
Sint Joseph en van Zang lust En als ze op vistte kwam deed 
zij niets liever dan spelletjes en kaarten. 
Omdat haar moeder 91 jaar oud geworden was, viel het 
haar tegen, dat haar gezondheid haar in de steek liet. 
Zij heeft tot het laatst gevochten. Haar moed en kracht zul
len ons altijd bij blijven. Zij heeft veel steun gevonden in 
haar geloof. Er was geen dal zo diep of zij klom weer naar 
boven. Nu zij gestorven is, zal Jezus Christus zeker tot haar 
gezegd hebben: "Kom binnen in de vreugde van uw Heer". 

Zij mag nu rusten in vrede. Haar liefde voor ons 
dragen we mee in ons hart. 

Voor uw meeleven tijdens de ziekte en na het overlijden 
van onze moeder en oma zeggen wij u onze oprechte dank. 
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