
Gedachtenis- en bidprentje van 

GERHARDUS MARINUS NIJLAND 

Broer en huisgenoot van Hanneke Nijland. 

HIJ werd geboren in de gemeente Losser 
op 29 november 1906. Nog voorzien van 
het H. Oliesel ging hij thuis van ons heen 
op 4 november 1988. Na de Uitvaartmis In 
de Marlakerk te Oldenzaal hebben we zijn 
lichaam aan de aarde toevertrouwd op de 
begraafplaats aldaar op 9 november d.o.v. 

Heel zijn leven, 81 jaar, heeft hij gewoond 
in hetzelfde huis, bezorgd voor zijn huis
genoten en na de dood van moeder in 
1967, met name voor Hanneke. 
Hij was een man van eenvoud en eerlijk· 
held, bijzonder begaan met het lot van de 
minsten in zijn omgeving en in de grote 
wereld. Daarbij hield hij van humor en kon 
hij smakelijk vertellen over vroeger, ter
wijl hij op zijn tijd toch ook weer erg 
angstvallig was. Groot was het aantal 
hobbies, waarvan hij genoot, zoals lezen 
en verzorgen van dieren, of waarvan hij 
ook anderen liet genieten, zoals tuinieren, 
bijvoorbeeld enkele jaren in de grote tuin 
rond de Mariakerk en de pastorie; met 
veel interesse volgde hij het wereldge-

beuren, waarover hij graag met anderen 
sprak. 
Zijn geloof betekende veel voor hem, 
evenals de betrokkenheid bij de parochie 
en bij de kerk, die hij trouw elke zondag 
bezocht. In de ziekteperiode, die voor hem 
moeilijk te verwerken was, vond hij veel 
steun bij zijn medemensen, maar ook in de 
H. Communie, die hij in het ziekenhuis en 
thuis zo vaak ontving. Hij heeft zich over
gegeven aan de dood, in het vertrouwen 
van God weer nieuw leven te mogen ont· 
vangen. 

God van liefde 
door Jezus, uw zoon, hebt U een 
blijvend verbond gesloten met alle 
mensen die U dierbaar zijn. 
Wij bidden voor Gerard, die het boek 
van zijn aardse leven voorgoed neeft 
afgesloten. 
Laat hem vol vreugde binnengaan In 
de vrede van Uw Koninkrijk. 

Voor uw medeleven tijdens zijn ziekte en 
na zijn overlijden danken we u van harte. 

Uit aller naam: 
Hanneke Nijland 
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