
Ais dank ba.re herinnering aan 

GEERTRUIDA JOHANNA WARGER 

weduwe van 
Gerhardus Hermannus Alfonsus Nijland. 

Zij werd geboren te Losser op 23 januari 1901. 
Zij overleed, gesterkt door het H. Oliesel, 

te Glanerbrug op 19 februari 1986. 
Wij hebben haar lichaam te ruste gelegd op het 

parochiekerkhof te Glanerbrug, 
op 24 februari 1986. 

Goede God en Vader, ,,ij werden geschokt door 
het plotseling overlijden van onze lieve moeder 
en grootmoeder. Wij konden haar zo moeilijk 
missen, want zij was het vertrouwenwekkende 
middelpunt in onze familie. 
Toch moet dankbaarheid om haar lange en rij
ke leven de boventoon voeren. 
Zij was een vrome, hartelijke, liefdevolle en be· 
zorgde moeder en grootmoeder. 
Haar leven lang l1eeft zij hard gewerkt. Samen 
met vader zette zij zich in voor ons, geen moei
te was te zwaar. Met grote geestkracht bleven 
zij op de been in soms uitzichtloze omstandig· 
heden. Zij bleven zo sterk, omdat zij in gwot 
godsvertrouwen steunden op U, onze God en 
Vader en omdat zij elkaar bleven bemoedigen 

en steunen. Wij kunnen U dankbaar blijvc11. 
omdat wij zulke goede ouders van U hebben 
gekregen. 
Gelukkig en dankbaar waren zij. dat zij in ons 
gezin konden blijven wonen en volkomen zich
zelf konden blijven. 
Ook na de dood van vader bleef moeder het 
middelpunt in onze familie. Zij had aandacht, 
liefde en zorg voor alle kinderen en klein kinde· 
ren. Het gelukkigst voelde zij zich in de gezel
lige kring van gezin en familie. Voor ons Vlas 
het omgaan met moeder een blijvende weldaad. 
Haar persoon straalde goedheid en liefde uit. 
Ook na haar dood zal zij voor ons een voor
beeld blijven. 
Kostbare herinneringen aan haar u,i aan vader 
kunnen ons blijvend stimuleren in uns geloven 
en in ons handelen uit geloof. 
Lieve huisgenoten, heel veel dank voor jullie 
liefdevolle aandacht en zorg tot het einde toe. 

Heilige .Mana, 
Moeder van Jezus Christus en onze .Moeder, 

bid voor haar en voor ons allen. 

Voor uw medeleven betoond na het plotseling 
overlijden van onze lieve moeder en oma zeg· 
gen wij U hartelijk dank. 

Kinderen en kleinkindE'ren. 




