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In dierbare herinnering blijft voortleven 

Johanna Maria Nijland - Pruijs 
echtgenote van 

Johannes Joseph Nijland 

Jo werd geboren 4 juni 1921 te Etten. Na een 
zeer intens en gelukkig huwelijksleven van 45 
jaar overleed ze zeer plotseling op 11 au
gustus 1992. Na een Eucharistieviering ten 
afscheid in de St. Martinuskerk te Etten op 14 
augustus 1992 hebben we daar haar lichaam 
te rusten gelegd op het parochiekerkhof. 

Mama is zeer plotseling van ons heenge
gaan, in een drukke en zorgzame tijd. Deze 
zorg was vooral bestemd voor papa, die mo
menteel in het ziekenhuis ligt. Mama blijft in 
onze herinnering een sterke vrouw die vaak 
ten koste van zichzelf voor anderen 
klaarstond. 
Het harde werken op de boerderij en in huis 
heeft z'n sporen nagelaten. Toch klaagde ze 
weinig; alleen over de belasting. De familie en 
't gezinsleven stonden voorop. De betrokken
heid bij de broers en zusters was groot on
danks het feit dat een aantal naar Canada 
emigreerden. Toen Anja en Sjors ook naar 
Canada gingen was haar grote wens om daar 

ook eens te gaan kijken. Deze wens bleef he
laas onvervuld. Ze was trots op de kinderen 
en kleinkinderen en beleefde daar veel 
plezier aan. Voor de kleinkinderen was mama 
een oma zoals een oma moet zijn : populair. 
Mama was niet op haar mondje gevallen. Ze 
zei alles recht uit het hart. 
Haar grootste hobby was de tuin. Als je haar 
zocht kon je haar daar vaak vinden. 
Ze was een gelovige vrouw, ze geloofde in 
God en in het leven en wij hopen dat ze nu 
het eeuwige leven heeft. 
Dankbaar zijn we voor wat ze voor ons bete
kend heeft. Mooie herinneringen blijven over 
en zullen ons altijd bijblijven. 
De boerderij in Warm met mama in 't middel
punt heeft een blijvend warm plekje in ons 
hart veroverd. 

Voor uw belangstelling en medeleven na het 
overlijden van Jo, zeggen wij u hartelijk dank. 

Jan Nijland 
Kinderen en kleinkinderen 

Etten, augustus 1992 


