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Ter dankbare hennnenng aan 

Johanna Maria Nijland 

weduwe van 
Johannes Jüninck 

Zij werd geboren op 7 september 1910 te Hasselo (ge· 
meente Weerselo). 
Z11 1s gestorven op 13 januan 2002 te Hengelo. 
Na een gezongen uitvaartviering hebben we haar op 17 
januari bij haar man te ruste gelegd op het parochiële 
kerkhof te Deurningen. 

An was een vrouw, die in haar ieugd al vroeg de plaats 
van haar moeder in moest nemen. Dat had tot gevolg dat 
ze kordaat in het leven stond. Samen met haar man 
heeft ze jarenlang op de boerderij gewerkt. De moestuin 
werd haar specialiteit 
In haar gezin werden 6 kinderen geboren. Ze heeft hen 
degeh1k opgevoed en was er blij mee dat ieder zijn of haar 
eigen plek gevonden had. 
In haar persoonlijke leven was ze diepgelovig. Ze hechtte 
veel waarde aan het gebed en vooral "Maria, Moeder van 
Alt1Jddurende B11stand' is vaak aangeroepen. 
tn 1983, vlak nadat ze verhuisd waren naar het nieuwe 
huis, is haar man gestorven. 

Zelf heeft ze het leven weer opgepakt en met haar 
kinderen, kleinkinderen en later ook de achter· 
kleinkinderen genoten van de goede momenten in het 
leven. Steeds bleef ze in het leven van hen allemaal 
interesse tonen. 
Ze hield veel van mooie kleren en winkelen. Een auto
ritje stelde ze altijd op prijs. 
Vaak werd er gekruisjast en dat kon oma als de beste. 
Het deed haar veel verdriet, dat ze van twee dochters 
en een schoonzoon afscheid moest nemen. Haar Ie· 
vensmoed werd wat minder. 
De laatste jaren had ze meer verzorging en begeleiding 
nodig. 
Ze is liefdevol verzorgd door haar familie en ook door de 
thuiszorg. 
Zo kon ze thuis blijven wonen. Ze heeft de Ziekenzegen 
ontvangen en daar afscheid genomen. Thuis is ze rustig 
gestorven. 

• Moeder van Altijddurende Bijstand, bid voor haar.• 

leder die ons heeft bijgestaan tijdens haar ziekte en met 
ons heeft meegeleefd rond het overll1den van onze moe· 
der oma en overgrootmoeder wllen we graag heel har· 
lelijk bedanken 

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. 


