


TER GEDACHTENIS AAN 

RIA AALDERS 
Zij werd geboren _ te Ulft 7 augustus 1945. Zij overleed in 
het St. Antoniusziekenhuis te Utrecht 7 december 1962. Haar 
lichaam werd te ruste gelegd op het R. -K. Kerkhof te Ulft 
ll d~cember 1962, 

Niemand had kunnen denken, dat Ria al zo spoedig haar 
Vader zou volgen . Het was haast niet te geloven, dat God 
nu weer dit offer van haar Moeder, broers en zusjes zou 
vragen. Gods plannen en raadsbesluiten zijn inderdaad on• 
doorgrondelijk. Terwijl wij met 'n gevoel van machteloosheid 
vragen naar het waarom, zal Ria wellicht de zin van haar 
heengaan reeds mogen zien, want wij vertrouwen er op. dat 
zij nu al mag delen in het licht en de vreugde van alle hei
ligen, een vreugde die met geen enkele aardse vreugde valt 
te vergelijken. 

Ria was een eenvoudig en sympatiek meisje. met wie ie
dereen graag te doen had. Zij bezat nog de openheid van 
een kind e_n kende geen gekunsteldheid of gemaaktheid. Voor
al in haar ziekte toonde zij wat zij waard was. Ofschoon 
zij onvoorstelbare pijnen moest doorstaan. klaagde zij geen 
ogenblik en was dankbaar voor iedere behandeling, die zij 
mocht ontvangen, Moedig heeft zij ook de verschillende ope• 
raties ondergaan, tot bewondering van iedereen. 

In de laatste dagen van haar ziekte had zij een voorge
voel van de naderende dood . .,Soms zie ik pappa", zei ze, 
"misschien ga ik naar pappa!'' Toch moet zij geschrokken 
zijn van de · boodschap, dat zij bediend moest worden. Zij 
schreef op een briefje voor haar Moeder : .,En mien hart was 
toch goed". 

Het ergste dat niemand had durven verwachten, is werke
lijkheid geworden. God heeft haar tot zich geroepen. Was 
zij misschien te goed voor deze wereld? Wij hebben het 
goede vertrouwen, dat zij thans weer verenigd is met haar 
Vader om in zijn vreugde te delen en het zelfs te vergroten 
door haar aanwezigheid. 

Moge de goede God allen die zij in grote droefheid achter• 
liet, kracht geven om ook dit offer in edelmoedigheid te bren
gen. Als hun medegelovigen voelen wij ons verplicht hen tot 
steun te zijn met onze gebeden tot Gpd, de Vader van alle 
vertroosting . 


