
Een blijvende herinnering aan 

Johanna Maria Wijering 

die op 7 december 1912 in Losser geboren 
werd. Ze was gehuwd met Joseph Johann 
Nijland, die op 15 februari 1991 overleed. 

Op 31 augustus 1999 overleed zij 
plotseling in het Verzorgingshuis 

St. Maartens-Stede. We hebben haar op 
4 september, na de Uitvaartviering in de 

Maria Geboortekerk, naar het crematorium 
te Usselo begeleid. 

Met veel verdriet, maar zeker ook met veel 
dankbare herinneringen aan haar lange leven, 
moeten we afscheid nemen van onze moeder 
en oma. 
Zij was een vrouw, die zeer sociaal was inge
steld. Graag stond ze klaar voor andere men
sen. Als oudste dochter groeide ze op in een 
groot gezin, waar ze leerde te zorgen en te 
delen. 
Samen met vader bouwde ze een gezin op, 
waar ze zich met liefde voor heeft ingezet. 
Altijd was ze bezig, stilzitten was haar 
vreemd. Toen vader ziek werd, heeft ze hem 
tot het laatst verzorgd. Samen met hem ver
huisde ze naar St. Maartens-Stede, waar hij 
de nodige zorg kreeg en waar zij met veel 
plezier heeft gewoond. 

Ook al miste ze vader heel erg, met haar 
opgewekte karakter nam ze de draad van het 
leven weer op. Graag deed ze mee aan 
spelletjes en andere aktiviteiten. En waar ze 
helpen kon, bleef ze dat doen tot het laatst. 
Ze was graag mooi en zo hield ze van mooie 
kleren. 
Ze leefde mee met het wel en wee van haar 
kinderen en kleinkinderen en ze vond het fi jn 
dat ze de geboorte van haar eerste twee 
achterkleinkinderen nog mee kon maken. 
Vanuit haar jeugd kreeg ze het geloof mee en 
haar leven lang bleef ze hechten aan geloof 
en kerk. Daarin vond ze veel steun. 
Nu we haar uit handen moeten geven, willen 
we haar aanbevelen bij God, dat ze samen 
met vader leven mag in Zijn Vreugde en Zijn 
Liefde. 

Moeder, oma bedankt voor alles. 
Rust in Vrede! 

We zijn u dankbaar voor uw medeleven, 
betoond na het zo plotselinge overlijden van 
onze zorgzame moeder, schoonmoeder, 
groot- en overgrootmoeder. 

Kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen 




