


In dankbare herinnering aan 

Willemina Johanna Nijland 

Zij werd geboren op 29 januari 1908 te Stad Delden 
en overteed daar op 1juni1997. 

Na de Uitvaartmis in de H. Blasiuskerk hebben we haar begeleid 
naar het kerkhof op "Het Kip", de straat waar ze ook geboren werd. 

Steeds verder raakte Mien van dit 
aardse bestaan vervreemd. 
Een afscheid over jaren .... maar 
vandaag 1 1uni 1997 was het defini
tieve einde daar. Mien, de laatste 
van haar generatie Nijlands 1s in alle 
rust op deze stralende lentemorgen 
heengegaan. 

Heel haar leven heeft zich afge
speeld in Delden. Als oudste van 
zes kinderen vertoor ze op tienjarige 
leeftijd haar moeder. De band met 
haar vader was mede daardoor heel 
sterk. Zijn overlijden was de meest 
ingrijpende gebeurtenis in haar le
ven, vertelde ze eens. 

Mien was zeker voor haar tijd een 
geëmancipeerde vrijgezel: trots op 
haar eigen zaak, trots op haar zelf
standigheid. 
Ze maakte al reizen naar het buiten
land toen dat beslist nog geen 
gemeengoed was. 

Voor ons, neven en nichten, is 
Delden één stralende jeugdherinne
ring. De hele zomervakantie brach
ten we er jaartijks door. Alles kon er, 
alles mocht er, volgens ons scheen 
er ook altijd de zon! 
M1en was het middelpunt van dit 
logeergebeuren; rommelig, chao
tisch maar altijd opgewekt en oer
gezellig. 

De jaren waarin de eerste duidelijke 
verschijnselen van dementie zich 
openbaarden waren zwaar voor 
haar. Bij vlagen besefte ze hoe ze de 
greep op haar leven verloor. Dat 
maakte haar opstandig en boos. De 
liJd 1n "Elisabeth" was er een van 
malde rust. Je herkende Mien weer 
zoals ze altijd was:· gemoedelijk, 
vriendelijk en tevreden. Wij zijn de 
verpleging heel dankbaar voor hun 
zeer grote bijdrage daartoe. 
Een vredig einde na een goed leven. 

Voor uw blijk van medeleven danken 
wij uzeer. 

De familie 


