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In dankbare herinnering aan 

ALEIDA MARIA OUDE MAATMAN 

weduwe van 

GERHARDUSJOHANNESPETERMAN 
Op 9 januari 1913 werd zij te Lemselo (Gem. 
Weerselo) geboren. Zij overleed op 28 juli 
1987, voorzien van het H. Sacrament der 
zieken, in haar huis te Lemselo. We namen af
scheid van haar tijdens een Eucharistieviering 
op 31 juli 1987 in de Drieëenheidskerk te 
Oldenzaal, waarna we haar begeleidden naar 
haar laatste rustplaats op het kerkhof aldaar. 

Een zorgzame vrouw, die zich voor iedereen 
wegcijferde, is van ons heengegaan. Negen 
kinderen, die haar allen even lief waren, heeft 
zij groot gebracht. Ze werkte hard en toonde 
zeer veel belangstelling voor anderen. Klagen 
was haar vreemd. Ten aanzien van haar hart
klachten beschikte zij over een grote wils
kracht, ze wilde verder leven en had nog veel 
plannen. Veel waarde hechtte zij aan de noa
berplicht. Ze hield van bloemen en de overige 

natuur. 'Dag en nacht' was ze in de tuin te 
vinden. 

Moeder was een overtuigde Mariavereerster. 
Eénmaal bezocht ze Lourdes, vele malen ging 
ze naar Kevelaer. Ongetwijfeld heeft ze net 
als Maria gezegd: 
"Mijn ziel maakt groot de Heer, 
mijn geest heeft zich verblijd over God, 
miJn redder. 

Haar geloof en vertrouwen in Maria heeft aan 
moeder veel steun gegeven bij moeilijke 
dingen. Zo had zij veel verdriet over Siny, die 
vroeg overleed. Acht jaar verzorgde zij haar 
man, die in een rolstoel zat en later werd zij 
zelf verzorgd door haar dochter Minnie. ·in 
haar zorgzame leven werkte ze mee aan het 
bewoonbaar maken van en de vrede in onze 
wereld. Ze bad dagenlang voor rechtvaardig
heid. 
Wij vragen Maria haar tot voorspreekster te 
zijn bij Jezus, onze Heer, bij wie alle leven 
goed en altijddurend is. 

'Moge zif rusten in vreáe. 

Voor uw medeleven in deze moeilijke dagen 
zijn we u erg dankbaar. 

Kinderen en kleinkinderen. 


