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In dankbare herinnering aan 

Herman Nijland 

Geboren te Losser op 7 augustus 1933. 

Sinds 20 juli 1965 echtgenoot van 
Liesbeth Nijland - Sundag. 

In de vrede van Christus overleden te 
Glanerbrug op 19 januari 2005. 

Na een plechtige Eucharistieviering in de 
parochiekerk, hebben we op 25 januari 

zijn lichaam te ruste gelegd 
op het R.K. kerkhof aldaar. 

Opgegroeid in een goed katholiek gezin, 
leerde hij al vroegtijdig om de handen uit de 
mouwen te steken op de boerderij van zijn 
ouders. 
Zelf ging hij later in de bouw, waarin hij 40 jaar 
hard gewerkt heeft. 
Samen met zijn gezinnetje was hij heel 
gelukkig in het huis, dat hij bouwde aan de 
Glanerbrugstraat. En vooral genoot hij, met 
zijn vrouw, van zijn tuin. 

Hij was blij met zijn zoon en schoondochter en 
vooral met zijn kleinkinderen.Al was hij, wat 
stil van aard, iemand die zijn innerlijke 
gevoelens wat moeilijk liet blijken. 
Maar altijd stond hij klaar voor anderen, vooral 
ook voor zijn familie, met wie hij zich hecht 
verbonden voelde 
Totdat, na Johan, ook zijn broer Jan kwam te 
overlijden. 
Dat heeft hem heel erg aangegrepen. 
Toen hij. die vroeger nooit ziek was, wat aan 
het sukkelen ging, was het alsof hij zijn 
zelfvertrouwen wat verloor en ging hij steeds 
meer steunen op zijn vrouw, die álles voor 
hem betekende. 
Al klaagde hij nooit, het viel hem zwaar steeds 
meer afhankelijk te moeten worden. 
Zijn sterven kwam toch nog vrij onverwacht. 
Maar wij vertrouwen, dat Christus, aan wie hij 
als gelovig mens steeds zó trouw is geweest, 
nu Zijn belofte voor hem vervullen zal: 
"Ik ben de verrijzenis en het leven: 
alwie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij 
gestorven."(Joh. 11, 24) 

Uit dankbaarheid voor uw meeleven en ter 
gedachtenis aan hem. 

E.B. Nijland - Sundag 
Gerrit en Ingrid 
Nick, Daimy, Lars, Jorn 


