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In liefde en dankbaarheid blijven wij altijd 

verbonden met 

Hendrik Johannes Nijland 

weduwnaar van Maria Johanna Alberta Leussink 

Geboren te Losser op 14 augustus 1912. 
Zoon van Bernard Nijland en Helena Huttenhuis. 

Voorzien van de Heilige sacramenten der 
zieken, overleden te Losser op 12 januari 2002. 
Begraven op het parochieel kerkhof te Losser. 

Wij hebben een goede vader verloren. Na een liefde· 
volle verzorging en verpleging in het zorg- en ver· 
pleegcentrum VTO te Losser, kwam er op 12 januari 
2002 een eind aan zijn leven. Pa bereikte de leeftijd 
van de zeer sterken. Hij was hier ook altijd trots op en 
in het verleden had een waarzegster al voorspeld, 
dat hij een hoge leeftijd zou bereiken. Pa hield van 
oude verhalen en vertelde vaak over zijn oorlogs·, 
smokkel· en stropersver1eden. Bij familiefeestjes ver· 
telde hij verhalen over de witte wieven in de zand· 
bergen en aan het eind van het feest waren er 
dames, die niet meer naar huis durfden. Hij heeft 
meer dan 50 jaar gewerkt, als wever In de textielin
dustrie. Pa werkte bij verschillende textielbedrijven, 
doch de meeste jaren werkte hij bij Nico ter Kuile te 
Enschede. Hij toonde ons vaak zijn gouden hor1oge, 
die hij bij zijn jubileum had ontvangen. 
Pa stond altijd klaar om iedereen te helpen, niets was 
hem teveel. 

Pa maakte vroeger midwinterhoorns, hield van het 
klootschieten en was jaren lang wever. Zijn vader 
Bernard was voeger steenbakker, die samen met zijn 
broers en zijn vader "Lutt.erherm· een veldoven had· 
den in ~ Voswinkel. Zijn moeder is van de bekende 
lamme Huttenhuis. Pa was een echte Lossernaar en 
Twentenaar, jammer dat weer Iemand is overleden 
van een zeer oud Lossers geslacht. Pa was ruim 53 
jaar getrouwd met ma. Hij was altijd zeer zorgzaam. 
Vooral in de tijd, dat ma ziek was en daarvoor twee 
jaar in een sanatorium moest verblijven. Pa had toen 
de zorg over hun kleine kinderen. Het verdriet was 
verder groot toen ons Benny op noodlottige wijze 
kwam te overlijden. Het was een groot verlies toen 
ons ma vijf jaar geleden ten val kwam en daarna snel 
kwam te overlijden. Pa kwam daarna te wonen In het 
St. Maartensstede en had daar zijn plek gevonden. 
Pa was altijd zeer lenig, fietste nog en was goed ter 
been. De laatste tijd begon hij wat slechter te lopen, 
doch wilde .perse geen stok of ander hulpmiddel bij 
het lopen. Hij wilde niet afhankelijk zijn. Pa genoot 
van de bezoeken van zijn kinderen, kleinkinderen en 
het wekelijkse bezoek van zijn neef en vriend Geert. 
Echter In december 2001 kWam hij ten vat en 
bezeerde zich daarbij aan zijn rug. Daarna had hij 
geen levenslust meer, hetgeen resulteerde in een 
snelle opvang in het verpleeghuis, waar hij na 1 week 
overleed. Pa heeft altijd in stilte geleefd, is In stilte 
gestorven en heeft een grote lege plaats achter· 
gelaten. 

Wij danken u voor uw medeleven en steun tijdens 
zijn verblijf in het VTO en na zijn overlijden. Vooral 
gaat onze dank uit naar de medewerkers van het 
VTO te Losser, die vader zo liefdevol verzorgden. 

Kinderen en kleinkinderen 


