
Een dankbare herinnering aan 

GERHARDUS HERMANNUS 
ALFONSUS NIJLAND 

echtgenoot van 
GEERTRUIDA JOHANNA WARGER 

Geboren te Losser. 5 september 1901 . 
Overleden te Glanerbrug (gem.Losser) 

op 9 januari 1982. 
Zijn uitvaartdienst vond plaats op 

13 januari d.o.v. In de kerk van 
O. L. Vrouw v.d. Allerheiligste Rozen
krans te Glanerbrug. waarna begrafe
nis op het kerkhof van de parochie. 

Goede God en Vader. het heengaan 
van onze echtgenoot. vader en groot
vader overviel ons plotseling en met 
een schok.- Wat vader zelf verwacht
te is gebeurd: ineens werd hij opge
roepen uit ons gezellig gezin en uit 
onze hechte familiekring; maar hijzelf 
was volkomen voorbereid. 

Wij kunnen u. goede God. alleen maar 
dankbaar zijn voor 't leven van vader 
in ons midden. Wij danken U. dat hij. 
samen met moeder. zoveel blijde jaren 
heeft mogen genieten van alles. waar
voor hij zich had ingezet: een gezin 

en familie met hartelijke sfeer. warme 
geborgenheid en fijne saamhorigheid. 

Wij herinneren ons dankbaar de ja
ren dat hij hard en intens werkte op 
de boerderij. Zijn boerderij was zijn. 
bijna heilige. plaats in deze wereld 
van zijn werk, zijn leven. zijn zorgen. 
zijn opkomen voor moeder en ons 
gezin. Hij ging ons voor in sober leven 
maar ook in dankbaarheid voor het 
vele goede dat mensen aan elkaar 
kunnen hebben; hij ging ons voor 1n 
godsvertrouwen, in gebedsgeest in 
geloof in u. de goede God en Vader, 
die om Uw mensen geeft en Uw men
sen met liefde volgt. Vader zocht en 
vond zijn geestkracht in het gebed en 
in het meebeleven van de heilige 
Eucharistie Hij geloofde in het goede 
van mensen; zijn motto was: en toch 
moet er vrede en liefde tussen men
sen mogelijk zijn. Dat wilde hij in zijn 
gezin waarmaken; deze inzet hebben 
wij als 'n grote weldaad ondervonden. 

Wij voelden ons gedragen door zijn 
belangstelling. zijn liefde en gro~~ be
zorgdheid voor ons. - Zo gaf h1J ons 
mee een zichtbaar beeld van Uw lief
devolle zorg voor alle mensen. 




