


t Als dankbare herinnering 
aan 

Gerardus Johannes Nieland 
echtgenoot van 

MARIA DlNA VERBERG 

Hij werd 28 maart 1932 te Apeldoorn 
geboren. Hij overleed op 1 mei 1985 te 
Emmen. Na een Eucharistieviering in 
de parochiekerk te Glanerbrug hebben 
wij 6 mei 1985 voorlopig afscheid van 
hem genomen. 

Goede God en Vader, zwaar treft ons 
het plotseling sterven van onze goede 
man en vader. Al vaak stond hij in 
zijn leven dicht bij de dood. Hij was 
vertrouwd met de gedachte eens plot
seling afscheid te moeten nemen. Hij 
was, zo menen wij, voorbereid . 
Na zijn huwelijk begon hij vol plan
nen en met grote energie aan het op
bouwen van een toekomst. 
Al vrij spoedig kreeg hij te kampen 
met ernstige ziekte. Hij werd sterk ge
remd in zijn werk en in ontplooiings
kansen. 

in gezin en fa
steunen, maar hij 
in stil te vechten 
voor d e toekomst 

Graag wilde iedereen 
milie hem helpen en 
wilde zelf, alleen, 
voor zijn l even en 
van ons. 
Wij weten, dat zijn hele leven een wor
steling is geweest: alle goeds willen 
en niet kunnen; een toekomst willen 

bieden aan ons, zijn vrouw en kinde
ren, en er niet toe i.n staat zijn; men
sen zien lijden en dat lijden niet kun
n en wegnemen of verlichten; machteloos 
staan tegenover tegenslagen, ziekte, 
verdriet en pijn. Wij koesteren groot 
respect voor de manier, waarop hij 
zijn leven lang heeft gestreden en ge
vochten. Ook blijven wij dankbaar, om
dat hij ons, zijn kinderen , alle ont
plooiingskansen bood; hij respecteerde 
onze eigen keuze en beslissingen. Graag 
wilde hij ons van advies dienen en 
betrokken worden bij onze idealen en 
dagelijkse bezigheden. Kleine levens
vreugde vond hij in h et kegelen en in 
autoritten. Zo stierf hij tijdens een 
Zonnebloem-trip. 
Goede God, wij vragen U, dat wij dank
baar blijven voor het leven van onze 
man en vader, dat wij zijn goede be
doelingen blijvend waarderen, dat wij 
respect blijven opbrengen voor zijn 
strijd om wat levensvreugde voor ons. 

Voor de vele blijken van belangstelling, 
tijdens de ziekte en na h et overlijden 
van mijn lieve man, onze zorgzame va
der en zoon, zeggen wij U heel harte
lijk dank. 

M.D. Nieland-Verberg 
kinderen 
A.M.Nieland-ter Steeg 

Glanerbrug, mei 1985 


