
t 
Wil in dankbaarheid gedenken 

Aleida Maria Mutter·Konter 

Geboren te Stad Vollenhove op 16 november 
1907. Sinds 6 juli 1980 weduwe van 

Wilhelmus Hendrikus Johannes Mutter 

Na een welbesteed leven en gesterkt door het H. 
Sacrament der Zieken, in de vrede van Christus 
overleden te Enschede op 4 maart 1993. 

Heel haar leven stond in het teken van blijde en 
trouwe dienstbaarheid . 
Geboren in een groot gezin, moest zij op jonge 
leeftijd de taak van haar moeder overnemen, 
waardoor zij haar ideaal om in het klooster te tre
den niet kon verwerkelijken. 

Een groot aantal jaren verzorgde zij haar moeder 
en haar broer. 
Vanuit het Wit-Gele-Kruis werden haar grote ge
zinnen toegewezen. Gelukkig met vader, was zij 
voor hem een voortdurende steun en toeverlaat. 
De beproevingen, die kinderen van haar ten deel 
vielen, heeft ze diep meegevoeld, maar zij ac
cepteerde ook ten volle de konsekwenties daar
van. 
Bij alle zorgen, ook toen vader ziekelijk werd, 
verloor zij nooit haar geestigheid en blijheid. 
Ook al bracht zijn dood voor haar een grote leeg
te. In de aanleunwoning van ' t Dr. Arienstehu1s 
heeft ze toch nog een aantal mooie jaren gehad. 
Het was voor haar een grote voldoening, dat al 
haar kinderen een goede positie hadden bereikt 
en ook haar kleinkinderen lagen haar na aan het 
hart. Op hoge leeftijd was zij blij als zij anderen in 
kleine dingen nog van dienst kon zijn. 
Haar trouw, haar standvastigheid en vooral haar 
dienstbaarheid hadden alles te maken met haar 
rotsvaste geloof. dat zij voedde met haar per
soonlijk gebed, met de H. Eucharistie vooral en 
geïnspireerd door dé Moeder-bij-uitstek: Maria: 
Moge Zij nu onze lieve moeder en oma binnenlei
den in de eeuwige vreugde van haar verrezen 
Zoon. 

Uit dankbaarheid voor uw medeleven en ter ge
dachtenis aan onze goede moeder en lieve oma. 

Kinderen en kleinkinderen. 


