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Als je niet meer weet waar je bent 

Je niemand om je heen meer kent 

De woorden niet meer weet, 

Ben je langzaam moegestreden 

En uit ons midden weggegleden. 



In dankbare herinnering aan 

Gerhardus Hendrikus Nijlant 

weduwnaar van Riek Nijlant-Molthof 

Geboren op 25 oktober 1920 te Overdinkel 

Overleden op 31 juli 2008 te Losser 

Geert, onze vader, opa en overgrootvader werd 
op 25 oktober 1920 geboren en groeide op in 
een gezin van 4 kinderen. Na de lagere school 
had hij graag een opleiding voor timmerman 
willen volgen maar, zoals voor die tijd gebruike
lijk was, is hij gaan werken in de textiel, waar
van een groot aantal jaren bij Schuttersveld in 
Enschede. 
Op 15 september 1945 trouwde hij met Riek 
Molthof. Uit dit huwelï°jk werden 2 kinderen 
geboren. 
Naast zijn werk in de textiel verrichtte hij teza
men met Riek de noodzakelijke werkzaamheden 
op de ouderlijke boerderij wat ook betekende de 
zorg te hebben voor zijn inwonende ouders. 

Toen hij door lichamelijke omstandigheden niet 
meer werkzaam kon zijn in de textiel, groeide 
zijn liefde voor de groentetuin. Het was voor 
hem en onze moeder een genot om de kinde
ren volop te laten meedelen in de opbrengst 
van de tuin. En daarnaast verrichtte hij allerlei 
hand- en spandiensten. 
Zijn behoefte om niet afhankelijk te zijn van 
anderen kwam tot uitdrukking in het feit dat hij 
op zijn 50ste zijn autorijbewijs haalde. 
Op latere leeftijd genoot hij van zijn vier klein
kinderen. 
Door afnemende gezondheid van beiden was 
opname begin 2003 in het verzorgingshuis 
noodzakelijk. Het overlijden van moeder in juni 
vorig jaar heeft hij niet meer in zijn volle 
bewustzijn meegemaakt. Toch was het fijn voor 
hem daar toch nog een jaar te kunnen blijven 
wonen. Na een kortstondige ziekte is hij op 
donderdag 31 juli 2008 in alle rust overleden. 

Wij willen iedereen bedanken voor de getoonde 
belangstelling en medeleven na het overlijden 
van onze vader, opa en overgrootvader. 

Familie Nijlant 


