
Ter gedachtenis aan 

Gerrit Marinus Nijland 
sinds 16 december 1989 weduwnaar van 

Marietje Roessink 

Hij werd geboren op 24 augustus 1923 te 
Losser. Hij is gestorven op 14 november 1997 
te Hengelo Ov. Na een gezongen uitvaart
viering in de Plechelmuskerk te Deurningen 
hebben we afscheid van hem genomen in het 
crematorium te Usselo op 18 november 1997. 

Pa is een hardwerkende man geweest. Hij was 
bakker en zo hebben hem vele mensen 
gekend.Hij had daarin een grote klantenkring 
opgebouwd. Zijn werk nam hem vaak in be
slag. Daardoor wist hij soms minder tijd aan 
zijn gezin te besteden. 
Toch vond hij naast zijn werk en gezin nog wat 
tijd voor zijn hobby's als voetbal , z ij n vogels 
en de groentetuin. 
Hij kon de emoties van zijn leven niet zo goed 
een plaats geven, veel stopte hij binnen in zich. 

Het overlijden van ma heeft hij niet echt kun
nen verwerken. Dit zware ver! ies maakte hem 
bijna ontroostbaar. 
Om gezondheidsredenen heeft hij zijn huis 
aan de Vli egveldstraat moeten verlaten en is in 
het bejaardenhuis St.Jozefte Weerselo komen 
wonen. Daar heeft hij alle zorg gekregen die 
hij nodig had. Het was soms niet gemakkelijk 
een vrolijke noot in zijn leven te brengen. 
Zijn krachten bleken af te nemen en hij ging 
naar het ziekenhuis. Het werd een slopende 
strijd, waarin Pa zich de laatste tien dagen voor 
150 procent heeft ingezet. Toch moest hij 
opgeven . 
We zijn dankbaar voor wat hij voor ons heeft 
betekend en wat we van hem hebben geleerd. 
Vooral de laatste tien dagen van zijn leven 
heeft hij samen met zijn kinderen en kleinkin
deren in harmonie en geluk doorgebracht, 
waarna hij vredig is ingeslapen. 

Voor uw vele blijken van belangstell ing en 
medeleven na het overlijden van pa en opa 
betuigen wij u onze harte! ijke dank. 

Kinderen en kleinkinderen N ij land. 


