
Dit is een dankbare herinnering aan 
Bernardus Hermannus Nijland 

echtgenoot van 
ANTONIA MARIA SCHOVERS 

Hij is geboren te Losser 23 december 
1903. Hij stierf in het Pr. Irene zieken
huis te Almelo, na gesterkt te zijn door 
het sacrament der zieken, op 13 fe
bruari 1981. Wij legden zijn lichaam te 
ruste op het r.k. kerkhof te Rijssen op 

18 februari d.o.v. 

Bernardus Hermannus Nijland is vrij 
onverwacht gestorven. Hij was al een 
paar dagen ziek, zieker dan hij zelf 
vermoedde. Maar stoer als hij was, 
wilde hij van geen ziek zijn weten! Een
maal in het ziekenhuis leek het er op, 
dat hij door de ergste crisis heen zou 
komen. Het heeft niet zo mogen zijn. 
Heel bewust en met volledige instem
ming is hij vlak voor zijn dood ge
sterkt door het sacrament van de 
zieken. 
Wat heeft hij in zijn leven hard ge
werkt. Werken, ploeteren, bezig zijn, dat 
was zijn lust en zijn leven. Hij kon niet 
stilzitten, maar was altijd in de weer. 
Hij heeft veel karweitjes en klusjes op
geknapt voor veel mensen in de buurt, 
in de familie en ook in de parochie. Hij 

deed het graag, want hij wist dat hij er 
anderen mee hielp en hen er een ple
zier mee deed. Jarenlang heeft hij in 
de kersttijd de kerk mee helpen ver
sieren. Dat vond hij een eer en hij ge
noot ervan. 
Hij was een nuchter man, geen man 
van veel woorden. In alle bescheiden
heid deed hij zijn werk, onopvallend, 
achter de schermen. Hij had grote zorg 
voor zijn vrouw en kinderen en hij hield 
van zijn kleinkinderen. Hij had alles 
voor hen over en was hen in alles be
bul pzaam. Laten zij daarom het vele 
mooie en goede van man, vader en opa 
meenemen als een dankbare herinne
ring en daarin troost putten om samen 
verder te leven. 
En moge hij zelf nu de eeuwige rust 
vinden, de rust die hij zich hier op 
deze aarde nauwelijks heeft gegund. 
Dat hij ruste in vrede. 

DANKBETUIGING 

Voor uw blijk van medeleven 11a het 
plotseling overlijden van mijn dierbare 
man, onze zorgzame vader en opa, be
tuigen wij u on::.e hartelijke dank. 

Uit aller naam: 
A. M . Nijland - Schovers 

Rijssen, februari 1981 




