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Ter nagedachteniS van 

Maria Hindrika Aehlen 
weduwe van Gerhardus Slebos 

Z1j werd op 3 januan 1909 geboren te Veldhausen (Did). 
Na een kortstondige ziekte is moeder overleden op 24 
april 1997 in haar eigen appartementje in de woonge· 
meenschap Scholtenhof. Daar heeft ze de laatste jaren 
met liefde doorgebracht. Wij zullen nooit vergeten en ZIJn 
dankbaar voor de extra zorgen, waarmee moeder t11dens 
haar z1ekte door de verzorgsters werd omnngd. 
Wij hebben afscheid van haar genomen ltjdens een 
Euchanst1ev1enng 111 de Ptechelmusoas111ek op maandag 
28 apnl1997, waanna we haar begeleid hebben naar haar 
laatste rustplaats op het kerilhof in Oldenzaal. 

Uevemamma 

Vandaag hebben we afscheid van 1e moeten nemen, na 
een druk en zorgzaam leven. Je bent 88 jaar geworden, 
dat 1s een moo1e leeftijd maar WIJ hadden je altijd willen 
houden. Wij ZIJII zelf vaders en moeders geworden, maar 
nu Jij er niet meer bent ZJJn wij opeens geen kind meer. Je 
hebt vroeger hard moeten werken en overal 1e steentje 
bt)gedragen. Dat papa zo vroeg van ons heeng1ng heb je 
nooit kunnen accepteren. Van de mooie d1ngen heb je 
ook genoten, je liefde voor de natuur, het verzamelen van 
stekJes die je overal wist te bemachtigen. Zelfs van een 
reis naar Portugal stonden er bloemen in 1e tuintje. 
Je was zo trots b11 de geboorte van je kleinkinderen 
Renate, Frans, Jochen, Harald en Kitty en hebt je altijd 
nuttig gemaakt met oppassen. Toen vong Jaar Danique 
werd geboren, je eerste achterl<letnkmd. voelde Je 1e pas 
echt de trotse overgrootmoeder. 
Wat heb je alt•jd zorgen gehad als wij op vakantie gingen, 
je was niet eerder gerust voordat we aJ1emaal weer thuis 
waren. Nu ben je zelf op rets gegaan, voorgoed deze 
keer. Je hebt er tegen gevochten de laatste dagen, je 
wilde nog niet gaan. Maar u1te1ndehjk heb je de reis rus
tig slapend aanvaard. W1j vertrouwen erop dat papa je de 
helpende hand heeft toegesto~en om je over de laatste 
drempel te halen. Nu kunnen JUllie samen wandelen in 
Gods tuinen en genieten van de natuur waar jullie zo van 
hielden. Wie weet zingt daar ook jullie nachtegaal. 
De leegte die Je achterlaat zullen WIJ vullen met mooie 
hennnenngen. Bedankt lieve mama voor alles. 

Je k•nderen 


