
" Eenmaal breekt de dag toch aan 
dat wij uit elkander gaan. 
Wat was ze sterk en arbeidzaam 
Wat heeft ze voor ons klaar gestaan. 
Zorgzaam was ze heel haar leven 
steeds door haar geloof gedreven . 
Opgewekt en vol levensmoed is zij tot 't eind gebleven. 
Afscheid van haar nemen doet ons pijn. Zij was bereid. 
Dit zal voor ons een grote steun zijn in deze moeilijke tijd". 



Diep bedroefd, maar met een dankbaar 
hart, moeten wij afscheid nemen van mijn 

dierbare vrouw, onze zorgzame moeder 
en lieve oma 

Berdina Hendrika Smit 

echtgenote van 
Bernardus Johannes Nijland 

Zij werd geboren te Lonneker op 8 augustus 
1909. Na een kortstondig ziekbed en 
gesterkt door de H. Sacramenten der 
Zieken, is zij plotseling van ons heengegaan 
op maandag 30 april 1990. Op vrijdag 4 mei 
hebben wij, na een Plechtige Requiemmis 
in de parochiekerk van Onze Lieve Vrouw 
van Altijddurende Bijstand, haar te rusten 
gelegd op het R.K. Kerkhof te Bentelo. 

Wij zijn u oprecht dankbaar voor uw mee
leven en belangstelling in deze voor ons zo 
bedroefde dagen. 
Uw aanwezigheid was voor ons een grote 
steun. 

Familie Nijland 
Bentelo, mei 1990' 

Wat kan het leven snel een andere wending krijgen. Bijna 
nooit ziek en dan na een ziekbed van maar enkele dagen 
werd moeder uit ons midden weggeroepen. Dat maakt 
ons diep bedroefd. 
Moeder laat een grote leegte bij ons achter. Wij zullen haar 
missen, want zij betekende veel voor ons. Vooral voor 
papa, met wie ze ru'im 53 jaar gehuwd was geweest, was 
ze een grote steun . 

Zij had belangstelling voor het wel en wee van haar 
kinderen en kleinkinderen en stond papa bij in al zijn 
moeilijkheden. Haar levensweg was niet altijd gemakke
lijk. 
Het grote gezin en de boerderij vergde veel inzet en 
kracht. Van huis uit had ze geleerd de handen uit de 
mouwen te steken en was dan ook iedereen behulpzaam 
met raad en daad. Een gezegde wat ze vaak heeft gebruikt 
was: ,,wees de minste en neem de middenweg" . 

Ze stond alt ijd klaar voor de ander en wist te delen van 
vaak het weinige hetgeen zij had. Haar eigen pijn en 
verdriet telde ze niet . 

De tuin en de bloemen waren haar grootste hobby en in de 
avonduren heeft ze menig handwerk gemaakt. 

Moeder was een vrouw van groot geloof in God en Maria. 
In haar geloof en gebed vond zij kracht om alle moeilijk
heden te overwinnen. Vaak ging ze bij Maria te radè, de 
hemelse Koningin. Het moge dan ook toevallig zijn dat ze 
op Koninginnedag gestorven is en begraven in de maand 
mei, de Mariamaand . 

Zij is ons voorgegaan in geloof en levenslust. 
Ons past dankbaarheid voor alles wat zij voor ons heeft 
gedaan en heeft betekend. Haar voorbeeldig leven en 
vooral haar oprechte geloof vragen om naleving van ons 
allen. 

Moge God haar belonen voor haar werken hier op aarde. 
Bid voor haar dat zij moge rusten in vrede. 


