
"Heb je de merel al horen fluiten ... ?" 

t 
Ter dankbare herinnering aan 

JAN NIJLAND 

weduwnaar van 

Leida Koning ter Hege 

Hij werd op 13 augustus 1905 te Delden gebo· 
ren. Na een welbesteed leven is hij, gesterkt 
door het Sacrament der Zieken, op 25 maart 
1985 in het ziekenhuis te Hengelo Ov. over!•· 
den. Op 28 maart vond in de 0.L. Vrouwe· 
kerk zijn uitvaart plaats. Daarna werd hlJ te 
rusten gelegd op het r .k . kerkhof van Hengelo 
Ov. 

Jan heeft In zijn leven veel geluk en vreugde 
gekend, meer ook veel verdriet en tegenslagen. 
Hij was bllJ met zijn goede gezondheid, die hij 
zo lang mocht genieten. Hij was blij met de 
mensen van wie hij mocht houden in zijn Ie· 
van. Hij kon Intens genieten van de natuur, 
van het boa waar h IJ zo graag heenging, van de 
vogels die daar fluiten, maar vooral van de 
bloemen die hij met veel zorg en liefde kweek· 
te. HIJ waardeerde de kleine dingen van het 
leven: een sigaartje, een avondje kaarten, een 
bezoekje van zijn familie, van een vriend of 
buur, hij kon er dankbaar van genieten . 

Maar hij heeft ook veel tegenslagen gekend. 
Twee keer verloor hij zijn vrouw na een lang 
ziekbed. Hij heeft het geluk van kinderen niet 
mogen beleven. En da laatste periode van zijn 
leven werd hij geplaagd door benauwdheid. 
Maar hoe moeilijk het soms ook voor hem 
was, hij verloor nooit de moed. Steeds nam hij 
de draad van het leven weer op. Zijn geloof 
was daarbij voor hem de grote steun. 

Ook zijn ziekte heeft hlJ moedig gedragen. Hij 
werd liefdevol verzorgd door zijn nicht Riet. 
Maar hij vond het moellljk om een ander tot 
last te zijn. Hij wilde nog zo graag leven en 
had nog zoveel plannen. Hij keek uit naar het 
nieuwe leven van de lente en telkens vroeg hij : 
" Heb je de merel al horen fluiten?" . 

De weg naar het einde was erg moellljk en 
zwaar. Wat had hij het benauwd en hoe mach
teloos was iedereen om hem te kunnen hel
pen. 
"Bid voor mij tot Mari a'·, vroeg hij . Op haar 
feest, Maria Boodschap, 11 h lJ u it zij n lijden 
verlost. 

Moge hlJ nu voor altijd bij God 
In vrede zijn. 

Voor uw medeleven tijdens de ziekte en na 
het heengaan van mijn Have oom en onze 
goede broer Jan danken wil U van harte. 

R. Vluchedl)k 
Broers en Zusters. 


