
Met veelliefde bfijven wij denken aan 

Maria Johanna Nijland-Kuipers 
(Marietje) 

WeduWe van Hendrikus Hermannus NtJiand 

ZIJ werd geboren op 14 maart 1931 te Losser 
En is overleden op 26 december 2004 in het 

MediSCh Spectrum Twente te Enschede. 
Wij hebben haar op 30 december 2004, na een 

gezongen Uitvaartdienst In de St Martinuskerk te 
Losser, begeleid naar het RK kerkhof aldaar. 

Ma groeide op als jongste van het gez1n. Een gezin 
dat voor veel mensen een belangrijke en vetlige plek 
was. Vooral de Tweede Wereldoorlog heeft daar dan 
ook diepe sporen blï ledereen achtergelaten. 
Na de oorlog g1ng ma werken in het ZiekenhuiS te 
Hengelo op de r.nnenkamer.Htec bleef ze totdat ze 
in 1957 met Pa trouwde. Samen g1ngen ze in haar 
ouderlijk huis wonen. Daar had ze naast de opvoe
ding van ons ook nog de zorg over haar ouders d1e 
inwonend waren. 
Ze was een sociaal bewogen vrouw en was in d1e 
Jaren zeer actief o.a als {bestuurs)lid van de vrou
wenbeweging. Ook zong Ma in koren van de St 
Mart1nus in Losser en de Sacraments-kerk in Glane. 
Nadat wij de basisschool hadden verlaten ging ze 
werken biJ de huishoudelijke dienst van St 
Maartensstede. Daar had ze een prima band met 

haar collega's. Ze vormden zelfs een kaartclubJe 
waarbij Ma nadrukkeliJk aanwezig was. 
Ma kon erg genieten van de vakantles met familie en 
vrienden maar was toch ook blij als ze weer thuis 
was. Thuis waar zo de kleinkinderen alles gaf om 
voor hun een fantastische Oma te ZIJn. En z1j waren 
dan ook één van de weinoge riChtpunten in haar laat· 
ste jaren. 
Haar "thuis" aan de Gronausestraat verliet ze in 
december 1998 om aan de Braakstraat met Pa nog 
een leuke liJd tegemoet te gaan. Helaas overleed Pa 
1n januari 2000 en toen bleek ook hoeveel steun hij 
voor haar geweest was. Ze heeft het hier tot aan de 
laatste dag van haar leven erg moeilijk mee gehad. 
Eenzaamheld en de steeds slechter wordende 
gezondheld vielen haar ten deel. D1t heeft ze moeifiJk 
een plaats kunnen geven en de kwaliteit van haar 
leven ging steeds maar achteruit met zo af en toe 
een op18VIng. 
Ma berustte in wat onvermijdelijk zou gebeuren. 
Niemand d1e dnr iets aan kon veranderen. 
Uiteindelijk 1s ze na ce zoveelste ziekenhuisopname 
op tweede kerstdag in alle rust overleden. W~ verlie
zen in haar een lieve en goede moeder en oma. 

Voor uw belangstelling, medeleven en steun danken 
wij u hartelijk. 

Peter en Ma~a Nijland 
Mark, Jordi Carlijn 

Gerhard en lngrid Nijland 
Daniëlle 


