
W1!t on uw gebeden M~ eens :erugcenkèn aan 

Aleida Hendrika Freriksen 
Z11 werd geboren te DelJen 7o>1 1903 Haar man 

Wilhelm Johann Thüsh 
stierf te Losser 22 sept '974. ZoJ dacht dikw111s 
aan hem en verlangde er sterK naar om weer met 
Willem samen te z11n. In de vroege ochcend van 
1 nov. 1977 sloep z•t bh1vend on üp haar kamer 
on de St. Maartens-stede te Losser. Vrotdag 4 nov 
197 7 werd llJ bij haar man te ruste g•legd op 

het kerkhof van de Maria Geboorteparochoe 
te Losser. 

Ruim 40 jaren had zit voor en met haar man ge. 
le•ld en gewerkt Z oi was zeer zorgzaam, zodat 
behalve haat gezin ooK fam;heleden, buren en 
kennissen een beroep op haar mochten doen. Z1J 
l11eip alt11d 
Een groot ideaal os voor haar steeds geweest om 
haar twee zonen en een docnter te laten stuoe
ren. ZIJ heeft aat bereikt en er steeds van geno. 
ten. Haar kleinkinderen waren haar trots. 
Orgeveer 6 Jaren verpleegde ZIJ naar man met 
liefdevolle zorg. Zelf was zij zo vitaal, dat men 
wel eens zei: .Je kunt wel honderd 1aar worden''. 
Haar antwoord ..vas: "L iever niet" 
Z11 wn d1epge ov1g 's Avonds was zoj, 31 okt 
1977, nog lri de kapel van het Losserse z1eken
nu1s. Z·i v.n er alt11d 

Haar klei"zoon Bob zei 30 okt 1977 .Oma, we 
z JO na de rl. Mos bij Opa oe weest" .• 
.Daar ga 1k d10sdag heen ' 
De mens wikt, God besch1,t Op 1 nov. grng 
Oma naar Opa. maar dan •cM. 
De Heer redt her le•en van wrc Hem doem A1. 
wie tot Hem vlucht, heeft geen straf te duchten 

voor uw belangstelling en bli11<en van dee1r.em1ng 
na het overll!den van onze Joe" moeder en oma, 
betuigen w11 U onze oprechte datk 

De kinderen en kle1nkonde1en 


