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Geheel onverwacht moeten we afscheid 
nemen van 

Herman Nieland 

echtgenoot van Fien op den Akker 

Hij werd geboren te Enschede op 
27 mei 1930. Op 7 oktober 2000 overleed hij in 

het ziekenhuis in Enschede. We hebben 
afscheid van hem genomen op donderdag 

12 oktober in de H. Hart-Ariënsgedachteniskerk 
te Enschede, waarna hij werd gecremeerd in 

het crematorium "Enschede" te Usselo. 

Verslagen en verdrietig zijn we: wie heeft kun
nen denken dat we zo onverwacht afscheid 
moeten nemen van mijn lieve man en mijn zorg
zame vader Herman. Zo graag hadden we hem 
nog vele jaren bij ons gehad. Nog zo vitaal was 
hij, en met nog zoveel plezier bezig met ons en 
met wat hem dierbaar was. En nu al missen we 
hem zo. 

Toch willen we proberen de goede herinneringen 
aan hem dankbaar te bewaren en met Herman 
in onze gedachten en in ons hart samen probe
ren verder te gaan. Herman was een hartelijk, 
opgewekt mens, met veel gevoel voor humor. Hij 
was al sinds 1958 een lieve echtgenoot en vanaf 
1966 de trotse vader van Eric. Herman aan
vaardde het leven zoals het kwam en stond altijd 
klaar voor anderen. Hij was eerlijk en recht door 
zee, en plichtsgetrouw werkte hij lang bij de 
Belastingdienst. 
Herman was ook gelovig en kerkbetrokken, en 
hij was 34 jaar lang een trouw lid van het 
Ariënskoor van de H. Hartparochie. 
Verder genoot hij van zijn tuin, van fietsen en 
wandelen en van het voetballen van 'zijn' club 
FC Twente. Daarnaast had hij nog voor zoveel 
zaken een brede belangstelling. 
Herman, we danken jou voor alles wat je voor 
ons betekend hebt en we wensen jou nu geluk 
en vrede toe bij God, op wie je altijd vertrouwd 
hebt. En blijf ons nabij, op de moeilijke weg die 
nu voor ons ligt. 

Voor uw meeleven rondom het overlijden van 
Herman en in deze dagen van afscheid zeggen 
wij u hartelijk dank. 

Fien en Eric 


