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In dankbare herinnering aan 

ALEIDA JOHANNA KUIPERS 
weduwe van 

HENDRIK EIJHUSEN 

Zij werd geboren te Lonneker op 
27 oktober 1906. - Gesterkt door het 

H.Sacrament der zieken. is zij in de 
Vrede van Christus overleden te 
Glanerbrug op 17 augustus 1983. 

Met een plechtige Eucharistieviering 
in de Bernadettekerk van Dolfia 

hebben wij op 19 augustus d.o.v. 
afscheid van haar genomen. 

Zij was een vrouw. die wel veel van 
haar gezin gevraagd heeft. maar nog 
meer van zichzelf wist te geven. 
Beiden kwamen bij haar voort u,• haar 
grote bezorgdheid voor haar kinderen 
en kleinkinderen, die alles voor haar 
betekenden. Haar liefde voor hen. 
haar blijmoedig karakter en haar ar
be•dzame natuur hielpen haar door de 
vele teleurstellingen heen, welke zij 
op haar levenspad tegenkwam. 

Zo kon zij ook genieten van de bloe
men en vele mooie dingen in ·t leven. 

Maar bovenal was zij ·n diepgelovi
ge vrouw, die haar lange lijdensweg 
met grote overgave is gegaan en daar
toe voortdurend de kracht zocht bij 
Christus in de Eucharistie en in haar 
grote liefde tot Maria. Kort voor haar 
dood bracht ze nog 'n bezoek aan het 
Maria-heiligdom in Kevelaer. 

Toen zij haar levenstaak volbracht 
zag. is zij in alle vrede ingeslapen. na 
voor het laatst in diep geloof de 
H.Communie te hebben ontvangen. 

Dankbaar voor alles wat zij voor ons 
betekend heeft, vertrouwen wij mét 
haar. dat de Moeder Gods haar nu zal 
opwachten aan de hemelpoort en de 
belofte van Jezus Christus nu ook in 
haar werkelijkheid zal worden: 
" Ik ben het levende Brood, dat uit de 
hemel is neergedaald. Als iemand van 
dit brood eet. zal hij in eeuwigheid 
leven." (Jo.6.51) 

ZIJ RUSTE IN VREDE ! 

Voor uw medeleven en belangstelling 
tijdens de ziekte en na het overli{den 
van onze lieve moeder en oma, willen 
wij U hartelijk danken. Het heeft haar 
en ons veel goed gedaan. 

Kinderen, behuwd- en kleinkinderen 




