
"Nooit klagend, nooit vragend 
altijd alles zelf dragend. 
Zo was Pa in zijn leven. 
Zijn arbeidzame handen, 
hebben nu voor immer rust gekregen." 

In dankbare herinnering aan 

Gerardus Engbertus Nijland 
echtgenoot van 
Geertruida Christina Smit 

Pa werd geboren te Bentelo op 29 juni 1911. Na een 
kortstondig ziekbed en gesterkt door het H. Sacra
ment der Zieken is hij overleden op 5 november 2001. 
Na een gezongen uitvaartviering in de parochie
kerk van de H. Plechelmus te Deurningen, is hij op 
1 0 november 2001, ten ruste gelegd op het parochiële 
kerkhof, aldaar. 

Hij trad in het huwelijk met Ma in 1945 en ze gingen 
wonen in Hengevelde. 
Ze kregen 11 kinderen. Van 'teerste kindje moesten 
ze na enkele dagen al afscheid nemen. Dit deed hen 
veel verdriet. In 1960 verhuisden ze naar Hasselo, 
om naast z'n beroep als metselaar, ook 't werk op de 
boerderij uit te oefenen. 
Zijn leven stond in 'tteken van hard werken en dienst
baar zijn. Hij stond dag en nacht voor iedereen klaar. 
Nooit deed iemand vergeefs een beroep op hem. Dit 
blijkt uit de vele klusjes die hij op latere leeftijd bij z'n 

kinderen deed. Metselen bleef z'n grote hobby. De 
natuur trok hem ook erg aan. Dit getuigde zijn zor
gende hand rondom het huis. 
Pa genoot veel van zijn kinderen , klein- en achter
kleinkinderen. Centraal stonden hierbij de feestdagen 
die hij graag samen vierde. Hij verzorgde z'n eigen 
paasvuur, waar kinderen en kleinkinderen erg trots 
op waren. Wat was hij blij dat Ma nog op latere leef
tijd haar rijbewijs haalde. Zo konden ze samen zelf
standig de kerk en de familie bezoeken. 

Het viel hem zwaar dat hij Ma na zovele jaren samen 
nog naar het verpleeghuis moest brengen. Dit heeft 
hij nooit goed kunnen accepteren Toch heeft hij op 
z'n 90-ste verjaardag samen met Ma, kinderen, klein
en achterkleinkinderen nog kunnen genieten van een 
mooi tuinfeest. 
De laatste maanden van z'n leven waren voor Pa erg 
zwaar. Geloof was voor hem een grote steun. Zijn 
grote voorbeeld vond hij in Gerardus Majella. In de 
bezoeken van de pastor en koster vond hij veel sterkte. 
Pa was voor alle zorg en steun zeer dankbaar. 

Pa bedankt! 

Voor alle aandacht, zorg en medeleven die we 
mochten ontvangen tijdens zijn ziekte en overlij
den zeggen wij U hartelijk dank. 

G.G. Nijland-Smit 
Kinderen , klein- en achterkleinkinderen 


