
Een dankbare herinnering aan 

ALEIDA HUISTEDE-NIBBELINK 

Zij werd geboren op het feest van St Jozef 
19 maart 1883. Sinds 21 juli 1950 was ZIJ we
duwe van Gerrit Jan Hulstede. Na de dood 
van haar man Is zij op de boerderij "De Pan
nenberg " gebleven tot aan haar dood toe. Zij 
heeft heel haar leven hard gewerkt en sober 
en eenvoudig geleefd. Ze was een goede 
boerin die haar hart verpand had aan het boe
renleven. Maar vooral wa~ ze een zorgzame 
moeder en lieve opoe. Zij had net zoveel zorg 
voor haar klelnklnderen als haar eigen kinde
ren. Ze was ook een diep-gelovige vrouw Ze 
ging trouw naar de kerk en toen ze vanwege 
haar ouderdom dit niet meer kon ontving ze 
iedere vrijdagmorgen de Communie thuis Ze 
leefde naar dit uur toe, bad altijd vol geloof 
hardop mee en was den echt verbonden met 
God. Zij heeft veel gebeden voor haar kinde
ren en kleinkinderen. 

Dit jaar nog vierde zij met de hele familie en 
buurt haar 96e verjaardag Het was een mooi 
feest. Kort daarna was ze ziek We zagen 
aankomen dat dit het einde van haar leven 
betekende. De Kerk diende haar het sacra
ment der zieken toe. Ze was helemaal klaar 
om naar God te gaan. Maar haar sterke ge
steldheid liet haar nog enkele weken leven. 
Ze werd thuis liefdevol verzorgd. 

In de paasweek op vrijdag 20 april 1979 is ze 
in rust en overgave van ons heengegaan. 24 
april d.o.v. bij haar laatste bezoek aan de 
kerk hebben we In de Eucharistieviering God 
bedankt voor het vele goede dat HIJ ons door 
deze moeder en opoe gegeven heelt. Daarna 

hebben wij haar te ruste gelegd op het paro 
chieel kerkhof te Goor. 
ZIJ ruste in vrede! 
Maria, Koningin van de Rozenkrans, bid voor 
haar. 

Voor uw blijk van medeleven, ondervonden 
tijdens de ziekte en na het overl ijden van onze 
lieve moeder, groot- en overgrootmoeder 
zeggen wij u onze hartelijke dank. 

De familie 


