
We houden haar in dankbare gedachtenis 

HANNEKE NIJLAND 
overleden op de leeftijd van 67 jaar. 

Ze werd geboren in de Gemeente Losser op 4 april 
1922. Vrij onverwacht ging ze van ons heen in het 
Oldenzaalse ziekenhulS op 17 januari 1990. 
De Uitvaartmis voor haar hebben we gehouden in 
haar parochieker1\, toegewijd aan Maria, waarna 
we haar lichaam vergezelden naar het cremato· 
rium te Uss&to op 22 Januari. 

Aan de Kleibultweg In hetzelfde huis heeft haar 
leven zich afgespeeld. Na 4 jongens werd In het 
gezin een meisje geboren: Annie of Hanneke, door 
de huisgenoten en door anderen op handen gedra
gen. Het werk kwam vanzelf, toen ze steeds meer 
betrokken werd bij de zorg in het gezin, met name 
voor vader en moeder op de oude dag. 

Ongeveer 30 jaar was ze wer1\zaam als inpakster 
In de textiel, een periode, waarover ze graag sprak 
en waarvan ze kontakten met veel medewer11sters 
overhield. Tenslotte bleven ze met tweeên over in 
hun huls: Gerard en Hanneke; 2 verschillende 
mensen met hun eigen ideeên, die elkaar niet 
konden mlssen. Haar hobbies waren: lezen en het 
verzorgen van dieren thuis en in de tuin; maar ze 
kon ook genieten van het gezelschap van anderen, 

van familie om zich heen; vaak deed ze een 
beroep op hen, waarbij ze ieder een bepaalde taak 
had toebedeeld; dankbaar bleef ze voor de goede 
hulp. 

Er brak een tijd aan, die moeilijk was voor haar en 
voor haar omgeving. Zo heeft ze Gerard • hij over
leed op 4 november 1988 • erg gemist en geleden 
onder het feit, dat ze voor niemand meer kon 
zorgen. Ze was een vrouw van een diep geloof, die 
veel bad en aan God toevertrouwde, maar ook 
graag naar de ker11 ging om samen het geloof te 
vieren en kracht op te doen voor de komende week; 
thuis ontving ze vaak de H. Communie en volgde 
de Misviering via de t.v" toen ze zelf niet meer 
naar de kerk kon. 
Na een kort ziekbed ging ze van ons heen. 

Mogen we haar toevertrouwen aan onze levende 
Heer: "Ik ben de verrijzenis en het leven. 

Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij 
gestorven? Gelooft gij dit?" (Joh. 11,25.26} 

Uw medeleven tijdens haar ziekte en na haar over· 
lijden was een steun voor ons; daarvoor danken 
we U van harte. 

Familie NIJiand. 




