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Dankbaar gedenken wij 

Euphemia Grada olde Heuvel 

weduwe van 

Hermanus Johannes Nijland 

Zij werd geboren op 2 april 1929 te Overdinkel en 
is op 8 oktober 1998 geheel onverwacht thuis 
overleden. Op 13 oktober d.a.v. vond de uitvaart· 
viering plaats in de Gerardus Majella kerk, waar· 
na we haar te ruste hebben gelegd op het kerkhof 
aldaar. 

Zeer plotseling is moeder overleden. We wisten 
dat ze hartpatiènte was. Daarom had ze sinds 
1982 een pace-maker Ze voelde zich daarna 
goed en kon leven met de wetenschap dat ze ~et 
wat rustiger aan zou moeten doen. Ze paste zich 
aan. 
Femie, zoals iedereen haar kende, groeide op in 
een gezin van elf kinderen. Vroeger werkte ze bij 
textielfabriek Bamshoeve te Enschede en zorgde 
een jaar lang met alle liefde voor de kinderen van 
haar broer. Later trouwde ze met Herman en gin· 
gen ze inwonen bij zijn ouders. 
Helaas was dit door het overlijden van beide 
ouders van korte duur. Samen hadden ze de zorg 
voor hun twee zonen, Gerard en Harry. 
Zij ontvingen van hun ouders alle zorg. Moeder 

was er altijd en stond voor iedereen klaar waar 
dat nodig was. Ze was verheugd dat Gerard en 
Antoinette een nieuw huis bouWden waarin ook 
voor hen een plaats was. Ze kon genieten van de 
natuur en met name van de bloemen in de tuin. 
Moeder was een gelovig mens, een Maria· en 
Gerardus vereerster. Ze was al eens in Lourdes 
en ging regelmatig op bedevaart. 
Ze was pasgeleden nog in Kevelaer en Banneux. 
Ook de jaarlijkse Gerardus processie sloeg ze 
niet over. Moeder was een gezelligheidsmens, 
maakte graag een praatje en was sociaal vee· 
lend. Met Rianne en Remco, haar kleinkinderen, 
wandelde ze veel en paste vaak op hen, wat ze 
met veel liefde deed. De laatste twee jaar had ze 
het erg moeilijk met de ziekte en verzorging van 
vader. Zowel lichamelijk als geestelijk heelt dit 
veel van haar gevergd. Nu tien weken na het over· 
lijden van vader, kwam er te vroeg een eind aan 
haar leven. Wij zijn dankbaar dat zij voor ons een 
lieve moeder en oma was. We zullen haar missen, 
maar voelen ons bevoorrecht, dat zij in ons mid· 
den mocht zijn. In het sterke geloof dat ze zelf 
beleefde, willen we afscheid van haar nemen. 

Dat zij moge rusten in vrede. 

Voor uw meeleven en aanwezigheid bij haar uit· 
vaart, zijn wij u zeer dankbaar. 

Gerard en Antoinette 
Rianne en Remco 
Harry 


