
In alle stilte ben je weggegaan, 
maar je blijft in ons verder leven. 



'n Fijne en dankbare herinnering aan 

ALEIDA GEERTRUIDA POORTHUIS 

echtgenote van 

Albertus Boerrigter 

Zij werd geboren op 22 januari 1923 in 
Overdinkel. Op 10 februari 1989 is zij vrij 
plotseling gestorven. Wij hebben afscheid 
van haar genomen tijdens een Eucharistie
viering in de Drieëenheidskerk te Olden
zaal , waarna we haar begeleid hebben 
naar het crematorium in Usselo. 

Jezus heeft eens gezegd ; wie in Mij ge
looft, zal eeuwig leven. En geloven in 
Jezus betekent: er in je leven willen zijn 
voor de ander. Zo stond moeder in het 
leven : vol zorg voor haar man en de 
kinderen , vol belangstelling voor de klein
kinderen. Ondanks haar jarenlange inva
liditeit bleef zij een goed gehumeurde en 
hartelijke vrouw. Zij had geen wensen, 
maar was met alles zeer tevreden . 
Haar man was de grote steun in haar 
leven. Ze waren alles voor elkaar. Vader 
nam veel zorgen in het gezin over, toen 
moeder daartoe lichamelijk niet meer in 
staat bleek. Ook dat is geloven: weten wat 
je aan elkaar hebt, elkaar verstaan. 

Ons samenkomen in het ouderl l,,'1<e huis, ' 
was voor moeder steeds weer een vreugde 
en het gaf haar kracht om vol te houden. 
Ook de duiven en de sport op de TV gaven 
haar een welverdiende ontspanning . 
Deze nooit - klagende vrouw had vrede 
met alles. Wij geloven dat ze nu ook de 
vrede bij God zal ervaren . 
Wij blijven haar dankbaar voor haar zorg 
en haar lach. Dankbaar voor het geloof 
dat ze in ons had . Moeder blijft in onze 
herinnering, in onze verhalen en in ons 
gebed. 

Voor uw meeleven bij de ziekte en het 
overlijden van mijn vrouw, onze moeder 
en oma zijn we u erg dankbaar. 

Albert Boerrigter 

Kinderen en kleinkinderen 

Oldenzaal , februari 1989 


