
t 
In dankbare herinnering aan 

Aleida Maria Leliefeld - Bergerink 

sedert 1977 weduwe van 
Gerhardus Johannes Leliefeld 

Geboren 30 augustus 1912 te Tilligte 
Overleden 15 augustus 2001 te Denel<amp 

Na de gezongen uitvaart op 18 augustus 
1n de parochiekerk van de H.H S1mon en Judas 
te Laltrop hebben we haar te ruste gelegd op het 

R.K kerkhof aldaar 

Door haar overlijden hebben WIJ onze goede en 
lieve moeder. groot- en overgrootmoeder verlo
ren. Zij is opgegroeid in een groot gez1n bij 
"Loeksboer• in Tinigte. Na de lagere school heeft 
ma bij verschillende boeren als dienstmeid ge
werkt. In 1934 trouwde ze met Gerard Leliefeld, 
onze pa en ze g1ngen wonen op de boerderij 
"Hoomberg•. Uit d1t huwelijk werden 6 kinderen, 
13 kleinkinderen en 4 achterklemkinderen gebo
ren waarvan ze erg genoot De zorg voor de km
deren stond voorop maar ma was ook zeer be
trokken bij de boerderij. Vooral omdat pa, naast 
zijn werk op de boerderij, ook druk was als huls
slachter biJ andere boeren in Lattrop en Brek
lenkamp. Een druk leven met heel veel plezier 1n 
de natuur. Ze genoot van de bloemen en de vo
gels. Ze was een zeer gelovige vrouw die in de 

kerk en daarbuiten altijd heel duideliJk meezong. 
Daarnaast had ma een bijzondere band met Ma
na Een rotsvast vertrouwen In de meimaand 
was het Mariabeeld thuis versierd met heel veel 
bloemen. Ter ere van Maria is ma 40 keer naar 
Kevelaer geweest en heeft ze 2 keer een bezoek 
gebracht aan Lourdes. In 1977 overleed pa en 
de Jaren daarna waren zeer moe11ijk voor haar. 
Veel steun heeft ze gekregen van de kinderen en 
kleinkinderen. Veel plezier beleefde ze aan de 
wekeliJkse kaartmiddag en de bejaardensoos 
waarvan ze penningmeester IS geweest. De fa
mlliedagen en kinderfeestjes voor de kleinkinde
ren zullen we noo1t vergeten Toen de gezond
held van ma achterwtging heeft Gerard met veel 
inzet ma thuis, gedurende een paar jaar, liefde
vol verzorgd. Daarna werd ze op9enomen in hel 
verpleeghuis waar ze genoot van ledereen die bij 
haar kwam. ZiJ was een diep gelovige vrouw die 
veel kracht vond m gebed en gezang Vaak zonp 
ze oude kerkliedJes urt haar hoofd mee. Heel dur
deliJk. Haar geheu9en liet haar steeds vaker in 
de steek. Oude hennneringen kwamen dan weer 
vaak boven. Beetle bij beelje moesten wij je ver
laten Op de fees dag van Maria Tenhemelopne
ming heeft ma ons verlaten en 1s rustig ingesla
pen 

Moeder, groot- en overgrootmoeder 
bedankt voor alles wat ;e voor 

ons hebt gedaan 
Rust in vrede. 

WIJ danken u oprecht voor uw belangstelling en 
medeleven na het overlijden van ma Leliefeld 

Fam11ie Leliefeld 


