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Ik kon niet zeggen wat Ik voelde. 
Ik heb het ook niet uitgelegd. 
Maar toch wisten jullie wat ik bedoelde. 
De stilte had het el gezegd. 

Dankbaar en met veel liefde denken wij aan 

Maria Aleida van Benthem - Alink 

weduwe van 
Hendrikus Johannes van Benthem 

Zij werd geboren op 14 augustus 1914 te Losser en 
overleed, gesterkt door het Sacrament van de Zieken
zalving, m het verpleeghuis Gere1a te Oldenzaal op 
21 augustus 2005. 
Na een plechtig gezongen uitvaartviering hebben 
we haar op 25 augustus naast vader te ruste gelegd 
op het R.K. kerkhof te Deumingen. 

Moeder was een hartelijke en lieve vrouw. Ze werd 
geboren in een groot gezin en daar heeft ze geleerd 
wat het is om te zorgen voor elkaar. Als jong meisje 
moest zij al gaan werken om zo een steentje bij te 
dragen voor het gezin. Op 20 april 1940 trouwde ze 
met aannemer Hendrik van Benthem. Samen kregen 
ze de zorg over een gezin van zes kinderen. Omdat 
vader druk was met het bedrijf, stond zij er vaak 
alleen voor. 

Ondanks dat ze erg druk was met de kinderen, vond 
ze nog tijd om te kaarten of samen te zingen. Ze hield 
van gezelligheid. Eenvoud en bescheidenheid sier
den haar leven. Zij putte haar kracht uit haar geloof en 
Maria had een bijzondere plek in haar hart. Geluklog 
hebben ze samen hun veertigjarig huwelijksfeest 
mogen vieren, maar niet lang daarna is haar man 
Hendrik overleden. 
Na het overlijden van vader was ze veel bij haar 
kinderen en klemkinderen d1e allemaal dicht bij haar in 
de buurt woonden. Op latere leeftijd namen haar 
levenskrachten af en moest ze worden opgenomen in 
het verpleeghuis. Aanvankelijk kon ze hier niet goed 
wennen en wanneer haar kinderen kwamen wilde ze 
graag mee terug naar haar eigen huis. 
De laatste drie jaar werd haar toestand slechter zodat 
ze op bed moest blijven. Beetje bij beetje ging ze 
steeds meer achteruit, maar wanneer je haar vroeg: 
'Moeder hoe is het?' dan zei ze altijd ·wa good" want 
ze klaagde nooit. 
Op 14 augustus 2005 heeft ze nog haar een-en
negentigste ve~aardag temidden van haar kinderen 
en kleinkinderen meegemaakt. Een week na haar 
verjaardag is ze rustig ingeslapen. 

We zijn u dankbaar dat u samen met ons afscheid van 
haar hebt willen nemen. 

Kinderen, 
klein- en achterkleinkinderen 


