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In dankbare herinnering aan 

HARRIE NIJLAND 

Op 6 juni 1952 is hij geboren te Denekamp en al
daar overleden op 15 augustus 1994. We hebben 
afscheid van hem genomen tijdens de Uitvaart
dienst op zaterdag 20 augustus, in de kerk van 
de H. Nicolaas te Denekamp, waarna we hem te 
ruste hebben gelegd op het parochiële kerkhof. 

Harrie is als vierde uit een gezin van zeven kinde
ren, opgegroeid in de buurtschap Berghum. 
Hij zag het leven altijd van de vrolijke kant en hij 
kon het altijd heel goed vinden met zijn broers en 
zussen waar hij een goede band mee had. 
Op dertig jarige leeftijd ging hij in zijn eigen huis 
aan de Kerkuil wonen. Zo was Harrie in zijn 
buurt een graag gezien persoon en bij hem was 
nooit niets te veel. alles kon, vele buurt- en kin
·derfeesten zijn er georganiseerd, Harrie was een 
echte levensgenieter. 

Zijn grootste hobby was toch zijn werk, Harrie 
was internationaal chauffeur bij Harry Vos, waar 
hij het uitstekend naar zijn zin had en waar Harrie 
vele vrienden heeft gemaakt. 
Voor zijn werk was Harrie veel van huis, maar 
desondanks ging hij iedere zondagavond naar 
zijn ouders, ook na het overlijden van vader, dat 
hem zeer heeft aangegrepen, bleef hij iedere 
zondagavond naar zijn lieve moeder gaan. 
Ook in het verenigingsleven was Harrie actief. 
Harrie was mede-oprichter en oud-voorzitter van 
de autosport vereniging Denekamp. 
24 jaar heeft hij aan autocross gedaan en Harrie 
heeft altijd gezegd "ik maak de 25 jaar vol", 
maar helaas is hem dit niet gelukt. 
Actief bij e.v. De Nachtuulkes was hij ook, in 
1985 is hij Hertog geweest en in 1986 secretaris 
van deze vereniging. 
Met zijn vrienden ging hij traditiegetrouw de 
laatste woensdag van de bouwvakvakantie altijd 
de gehele dag uit. Dit mocht helaas niet door
gaan, genietend van zijn welverdiende vakantie, 
werd hij getroffen door het noodlot. 
Wij gedenken Harrie dan ook als een vrolijk inne
mend man waaraan wij graag terug denken. 

Voor uw belangstelling en medeleven danken wij 
U hartelijk. 

De familie 


