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Gedenk in uw gebed en bewaar in uw 

herinnering 

Antonius Hendrikus IJland 
echtgeuoot van 

FREDERIKA THERESIA HAZEWINKEL 

Hij werd geboren te Denekamp op 30 maart 
1929 eo overleed plotseling thuis aan de Du
nantstraat zondag 21 januari 1990. We hebben 
zijn lichaam na de viering van de H. Eucharistie 
te rusten gelegd op het kerkhof van de Sint 
Nicolaasparochie te Denekamp 25 januari d .o.v. 

De parochie- en dorp,gemeenschap van Dene
kamp is opgeschrikt en verslagen door het zo 
onverwacht overli1den van Antoon IJland. 

Nadat hij 10 jaar geleden om gezondheidsrede
nen zijn werkzaamheden als direkteur van zijn 
transportbedrijf moest beëindigen heeft hij met 
eenzelfde inzet en verantwoordeli1kheidsgevoel 
zijn goede krachten gegeven aan kerk eo samen
leving. Vele jaren was hij een toegewijd lektor, 
een akurate koördinator van de ziekencommunie 
maar bovenal een meelevende en belangstel
lende parochiaan. Jo het maatschappelijk leven 
was hiJ ook een graag geziene persoon, bijzonder 
in de politiek en de ~portwereld. 

Maar op de eerste plaats was Antooo !Jland 
een trouwe echtgenoot en een zeer zorgzame 
en verstandige vader. 

Toen hij zich in 1980 met pijn in het hart 
moest terugtrekken uit het drukke zakenleven 
heeft hij de jareu daarna samen met mama en 
ons. zij n kinderen zeer intens doorgebracht eo 
beleefd. Zijn positieve en nuchtere kijk op het 
leven is voor z11n gezin eo vele anderen van 
grote waarde geweest. 

Zi10 aanwezigheid dwong respekt af. Mama en 
de kinderen zagen hem als een rots In de brao
di ng. Daarom zal hij nu zo gemist worden. 
Gelukkig blijven de vele goede herinneringen. 
In geloof bliJft hij in liefde met ons verbonden. 

Laat ons bidden: God, wij bidden U dat wij, 
die met hem verbonden waren. nu ook. omwille 
van zijn dood, dieper met elkaar verbonden 
mogen zijn. En mogen wij in die saamhorigheid 
eo in alle vriendschap en vrede op aarde, de 
belofte herkennen dat Gij ons ln de dood ge· 
trouw zult zijn . Amen. 

Antoon, rust in vrede. 

Voor uw belangstelling en medeleven in deze 

moeilijke dagen zijn wij U erg dankbaar. 

Familie IJlaod 




