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om wat je voor 

ons bent geweest 
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In dierbare herinnering blijft voortleven 

Johannes Joseph Nijland 
weduwnaar van 

Johanna Maria Pru11s 

Pa werd geboren 31 mei 1912 te Ulft. Hij 
overleed na een kort ziekbed op 21 juli 
1993 te Ulft Na een Eucharistieviering in 
de St. Mart1nuskerk te Etten , hebben wij 
hem op 26 juli begeleid naar zijn laatste 
rustplaats op het parochiekerkhof. 

Pa is toch nog vrij plotseling van ons 
h_eengegaan . Het leek erop alsof hij tijdens 
zI1n zeer korte ziekbed berustte in zijn na
derend afscheid. Heel vredig en gelukkig 
zonder pijn is hij ingeslapen. 
Drsoevig zijn wij uiteraard om zijn heen
g_aan , maar tegelijkertijd zijn wij ook geluk
kig dat een, door hem niet hardop uitge
sproken wens , in vervulling is gegaan: het 
weerzien met ma. Ma, die hem op 11 au
g_ustus vori_g jaar plotseling ontviel . Ma, 
zI1n grote liefde, zijn zorg en toeverlaat, 
zI1n rechter- en linkerhand, kortom .... 
zijn alles. Groot was zijn verdriet en on
zeker zijn toekomst. 
Via ziekenhuis Slingeland en verpleeghuis 
Antonia kwam pa terecht in verzorgings-

centrum Debbeshoek in Ulft. Hoewel het 
geen Warmseweg 14 was, vond hij toch 
heel langzaam zijn draai aldaar, dit ook 
door de uitstekende verzorging van het 
gehele personeel. Allen, die bij hem op be
zoek kwamen, zagen hem langzaam weer 
uit het dal klimmen. 
Pa h_eeft zijn hele leven lang hard gewerkt 
op zI1n boerdenJ. Nooit heeft hij geklaagd. 
Z11n humeur was altijd opperbest. Niets 
was hem teveel. 
Hij had voldoende tijd en aandacht voor 
zijn vrouw en zijn kinderen en later ook 
voor zijn kleinkinderen . Zijn kleinkinderen 
die hij op zijn eigen manier liefhad. Zijn 
kleinkinderen die zijn liefde beantwoord
den met hun tederheid jegens opa. 
We mogen met zijn allen blij zijn , dat wij 
deze man als vriend in ons midden moch
ten hebben. We zijn dankbaar voor wat hij 
voor ons heeft betekend. Laten we pa in 
herinnering houden zoals een ieder hem 
gekend heeft. 

Voor uw belangstelling en medeleven na 
het overl ijden van pa en onze opa zeggen 
wij u hartelijk dank. 

Kinderen en kleinkinderen 

Etten, juli 1993 


