
Leid mij, Heer, 
naar de poort van Uw hemels paradijs. 



In diep geloof is ons voorgegaan 

Geziena Geertruida Nijland-Steffens 

sinds 18 juli 1963 weduwe van 
Bernardus Johannes Nijland 

Ze werd in Weerselo geboren op 16 januari 1896. 
Gesterkt door het Sacrament· van de Zieken 
overleed ze in 'Oldenhove' te Losser op 6 juni 1992. 
Velen hebben haar dankbaar herdacht tijdens de 
Uitvaartmis in haar parochiekerk, aan Maria toe
gewijd, waarna we haar lichaam aan de aarde 
toevertrouwden op de begraafplaats te Oldenzaal 
op 11 juni. 

We zijn dankbaar, dat we haar zolang in ons midden 
mochten hebben; ze was een bijzondere vrouw. In 
1920 kwam ze wonen in de Eekte te Zuid-Berg
huizen door haar huwelijk met Bernard Nijland, met 
wie ze zich zovele jaren gelukkig voelde. Samen 
hebben ze geiorgd voor hun grote gezin van 12 
kinderen en hun veel voor een zinvol leven 
meegegeven. Ze interesseerde zich voor iedereen 
en stelde zich op de hoogte van wat er om haar 
heen en in de grote wereld gebeurde. Ze kon dan 
ook overal over praten, waarbij ze meegroeide met 
de vele veranderingen, ook op het gebied van 
geloofs- en kerkbeleving. Ze had goed kontakt met 
haar kinderen en met haar kleinkinderen; ze schreef 
in haar notitieboekje op, wat ze studeerden. wan
neer ze geslaagd waren en welk werk ze gekregen 
hadden; zo kon ze des te beter met allen meeleven. 
Van haar kant was ze blij met het vele bezoek, 

vooral dankbaar voor de goede zorgen van Marinus 
en Gerda en van de vier kleinkinderen, die helemaal 
met haar thuis opgroeiden. 
Vaak viel er een schaduw over haar leven door 
diep verdriet; ze heeft erg geleden door het 
overlijden van haar zoontje Johan op 12-jarige 
leeftijd en van haar man in 1963. In 1977 stierf 
haar schoonzoon Herman. in 1987 haar zoon 
Antoon, in 1988 haar zoon Henny, in 1989 haar 
schoondochter Marietje. 
In haar groot geloof vond ze steun, ook om telkens 
zo'n verlies te kunnen dragen. Ze bleef vertrouwen 
op Gods nabijheid en op de steun van moeder 
Maria, die ze zo vaak in Kevelaer had geëerd. Van 
harte leefde ze mee met haar parochie en met de 
Eucharistieviering, terwijl ze in haar ziekteperiode 
thuis de H. Communie ontving. 
Het was haar eigen beslissing naar 'Oldenhove' te 
gaan; daar heeft ze 3 jaar veel ontvangen en veel 
gegeven; daar gaf ze zich na een indrukwekkende 
viering van het Sacrament van de Ziekenzalving 
over aan de Heer van het nieuwe leven, zo mooi 
vertolkt in een haar zo dierbaar gedicht: 

'Wanneer je niet meer vechten kunt. 
wanneer je vuur is uitgeblust. 
Dan kun je slechts van één kant hulp verwachten, 
wie moe is, vindt bij Jezus rust'. 

Wij zijn U zeer dankbaar voor uw medeleven tijdens 
haar ziekte en na haar overlijden; dat blijft ons tot 
troost. 

Kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen 


