
In dankbare herinnering aan 

Herman Nijland 
echtgenoot van Marie Olde Hengel. 

Hij werd geboren op 8 april 1916 te 
Losser en hij is vredig ingeslapen op 
7 mei 1988 na voorzien te zijn van de 
Sacramenten der Zieken. 
We hebben hem op 11 mei, na een 
Eucharistieviering in de Maria Geboorte· 
kerk, naar zijn laatste rustplaats be
geleid op het R.K. kerkhof te Losser. 

Veel te vroeg, na een zeer arbeidzaam 
leven, is papa van ons heengegaan. 
Een man die leefde voor zijn vrouw, 
kinderen en kleinkinderen. Niets was 
hem teveel. In de kracht van zijn leven 
gaf hij alle tijd aan zijn gezin, dat hem 
o zo dierbaar was. In moeilijke tijden 
kon zijn familie op hem vertrouwen. 
Zijn helpende hand stak hij steeds uit, 
ondanks de vaak zeer lange werkdagen 
die hij heeft gemaakt, om zijn kinderen 
alles te kunnen geven. 
Zijn gehele leven heeft hij volop ge
noten van alles, wat God de natuur 
heeft meegegeven : de vogels, de bloe· 
men en zijn tuin. 

Vooral door zijn grote opgewektheid 
had hij vele vrienden . Zelfs tijdens 
ziektes, die hij de laatste jaren heeft 
gehad, putte hij kracht uit zijn levens
zin. Nooit klagend. Nee, meer anderen 
steunend in hun lot. 
Een diep geloof kenmerkte hem. Tot 
aan het eind van zijn leven was hij vol 
belangstelling voor al zijn medemensen. 
Nu is hij door de Heer naar Zijn vei
lige huis geroepen. 
Wij zijn blij met zo'n man, papa en 
opa, zovele fijne jaren te hebben mo 
gen doorbrengen. Wij zijn hem daar 
intens dankbaar voor. In ons aller hart 
heeft hij een vaste plaats gekregen. 

Wij danken u voor uw medeleven in 
deze voor ons moeilijke dagen. 
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