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In dankbare herinnering aan 

Marie Nijland - Keurntjes 
weduwe van 

Willem Nijland 
Zij werd geboren te Braamt op 17 oktober 
1902 en is overleden, gesterkt door de 
Ziekenzegen, op 29 juli 2001. 
Op donderdag 2 augustus hebben we voor 
haar gebeden tijdens de Uitvaartdienst in 
de parochiekerk van Braamt en daarna 
hebben we haar lichaam te rusten gelegd 
in het graf van haar man . 

Bijna 99 jaar was ze een flinke vrouw, heel 
haar lange leven. Een gezegende leeftijd 
heet dat. Geestelijk helder en lichamelijk 
sterk was ze tot aan het einde. 
Als kind op een boerderij leerde zij twee 
dingen: hard werken en veel bidden. 
Bijna 34jaar was ze getrouwd met Willem 
Nijland, de smid van Braamt. Zij zorgde 
goed voor haar man en ook voor de winkel 
en later met veel liefde ook voor Diny, de 
dochter die zij hadden aangenomen, want 
tot hun verdriet hadden ze geen kinderen. 
Samen hebben ze voor haar opvoeding 
gezorgd, haar alle liefde gegeven en Diny 
is tot aan het einde van Marie haar steun 
en toeverlaat gebleven. 

In 1975 is haar man haar ontvallen en 
enkele jaren later g ing zij naar "Sydehem", 
waar zij 21 jaar mocht genieten van een 
welverdiende rust. 
Zij bleef altijd zichzelf: rustig, so ms wat 
kortaf maar altijd geïnte ressee rd in de 
mensen om haar heen en dankbaar voor 
de goede zorgen van het pe rsoneel van 
"Sydehem". Zij was een diepgelovige vrouw 
en altijd trouw in de kerk. Ze had een 
mooi leven , vond ze zelf, een lang leven 
en nu is ze in a lle rust overgegaa n naar 
eeuwig leven . 

Zij ruste in vrede. 

Voor uw belangstelling na haar overlijden 
en bij haar uitvaart en begrafenis zijn wij u 
oprecht dankbaar. 

Uit aller naam: 
Diny Wiendels - Lante.-s 

Braamt, augustus 2001 


