
Ter gedachtenis aan 

Maria Geertruida Nijlant 
weduwe van 

Cornelis Kanter. 

Zij is 11 januari 1900 te Losser gebo
ren. Gesterkt door de zalving der zie 
ken overleed zij - vrij onverwacht -
6 augustus 1981 te Enschede. Wij leg
den haar 11 augustus 1981 bij haar 
man te ruste op het r.k. kerkhof te 
Overdinkel. 

Een leven, gezegend door vele jaren, 
een leven van geluk met haar man en 
kinderen, een leven welbesteed door 
haar liefdevolle zorg voor haar gezin 
en haar belangstelling voor de klein
kinderen, een leven, gedragen door een 
diepe geloofsovertuiging, dit leven van 
onze moeder en oma is voorbijgegaan. 
Zij was een huisvrouw bij uitstek die 
het geestelijke en materiële welzijn van 
haar gezin strak in het oog hield, te
meer daar haar man wegens sociale 
activiteiten vaak afwezig was. Zij wist 
haar kinderen een degelijke ondergrond 
voor het leven mee te geven. 
Daarbij voegde zich ook het bittere in 
haar leven toen één van haar kinderen 

op zeer jeugdige leeftijd haar ontviel ... 
de ziekte van haar man en zijn heen
gaan ... de lasten van haar oude dag 
die zich aandienden zózelfs dat ondanks 
goede verzorging thuis, zij toch moest 
toevertrouwd worden aan meer deskun
dige en aangepaste verzorging . Haar 
eigen -zijn kwam toen wel in het ge
drang . . het heeft haar pijn gedaan .. 
toch klaagde zij niet. Steevast was 
haar antwoord op de vraag: ,,Hoe gaat 
het?" . . ,,0, het gaat heel goed". 
Om haar echt moeder-zijn voor ons al
len, om haar levenshouding zijn wij haar 
dankbaar. Wij vertrouwen haar toe aan 
de Goede God die loont naar werken. 
Voor ons zelf bidden wij dat niets van 
het goede dat zij samen met haar man 
ons in woord en daad heeft voorge
leefd, moge verloren gaan. 
Dat zij ruste in vrede .. . 

Voor uw medeleven en belangstelling, 
betoond na het overlijden van onze 
lieve moeder en oma, betuigen wij onze 
oprechte dank. 

Kinderen en kleinkinderen . 


