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In dankbare herinnering aan 

Aleida Maria Leemhuis 
echtgenote van 

WilHELMUS HERMANUS MEIJERINK 

ZU werd geboren 2 ~ oktober 191} te Al bergen. Voor· 
zien van het Sacrament der Zieken overleed zU op 
10 december 1989 In het ziekenhuls te Oldenzaal. Op 
1~ december 1989 hebben w~ haar te ruste gelegd 

op het parochiele kerkhof te Deurningen. 

.Ik ben de Verr~zenis en het leven. Wie In MU gelooft 
zal leven. ook al Is hU gestorven; en ieder die leeft 
In geloof aan MU zal in eeuwigheid niet sterven·. 
Aan deze woorden van Jezus mag ledere gelovtge mens 
onsterfelijke waarde hechten: Zü openen het uitzicht 
naar dat ándere leven dat achter de duistere door
gang van het sterven voor ons begint, om nooit weer 
te eindigen: Want dan zijn wü thu is in Gods eeuwig
heid. 
Met deze gedachten mogen wij ons ook getroost voelen 
bU het verdriet en de droefheid die ons zUn overvallen. 
nu onze geliefde vrouw en moeder van ons is heen· 
gegaan . 
Wij voelen heel diep het gemis en de leegte nu zij er 
niet meer is en niet weer terugkomt. 
Haar eigen leven was helemaal gevuld met hard wer· 
ken, proberen vooruit te komen, een en al aandacht 
en zorgen voor haar man en kinderen. Zij deed dat In 
alle eenvoud, bescheidenheid en voorbeeldige liefde; 
haar zoon Herman was met name 'n geweldige steun 
voor haar. 
Het was een grote voldoening voor haar wen zU 
mocht beleven dat haar kinderen een gelukkige be
stemming en toekomst hadden gevonden. Maar met 
haar warme moederhart bleef zij toch met hen ver-

bonden; met haar directe omgeving, en ook de klein
kinderen hadden een ruime plaats In haar belangstel· 
ling en leefwereld. 
UiteindelUk voelde zU wel aankomen dat z~ de grens 
van aards leven naderde; maar zij beklaagde zich niet 
door haar sterke levenswil trachtte zü telkens weer 
overeind te komen en te blijven, om alles voor haar 
man, kinderen en zo vertrouwde familieleden te zUn. 
Totdat zij, nog vrij plotseling. de grens van dit leven 
hier bereikte en afscheid moest nemen. 
ZU was er klaar voor: 
In haar hele leven heeft zij alle ruimte en aandacht 
gegeven aan God en ons. haar naaste medemensen. 
Gelovig-zijn was voor haar levensecht, een tweede 
natuur. ZU mag nu ervaren dat zij voor haar levens· 
werk volledig is geslaagd, dat het geloof haar de weg 
heeft gewezen naar haar Schepper en God; bij Wie 
1ij nu helemaal thuis is. Vanuit datzelfde geloof bid· 
den wij om sterkte en vertrouwen op een wederziens 
in eeuwigheid. 
Moeder Maria: Breng ons eens weer samen in hel 
Vaderhuis. 

Voor uw biUken van belangstelling en medeleven na 
het overlijden van mijn lieve vrouw. onze zorgzame 
moeder en oma. betuigen wU u onze harteiUke dank. 

W. H. MEIJERINK 
Kinderen en kleinkinderen 


