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Aaltje komt uit een gezin van vijf kinderen, twee 
jongens en drie meisjes. Haar schooltijd bracht ze 
door op de Zoekerschool. Ze was een zeer goede 
leerling, maar gezien de tijd en omstandigheden 
werd ze genoodzaakt te gaan werken in de 
textiel. Toch genoot ze van de goede zorg van 
haar vader en moeder. In haar jeugd leerde ze 
Geert kennen, ze trouwden op 2 oktober 1948. 
Uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren, 
Jacob en Tonnie. In 1952 betrokken ze een nieuw 
huurhuis aan de Lutterstraat. Hier heeft ze vele 
jaren gelukkig gewoond. In 1973 kregen zij en 
haar kinderen een zware klap te verwerken . Haar 
man Geert overleed op veel te jonge leeftijd van 
53 jaar aan een hartinfarct. Het was voor haar en 
haar kinderen een groot verlies, ook omdat 

Tonnie in militaire dienst zat en Jacob en Truus 
gingen trouwen. Toch zocht ze ook haar ontspan
ning op door o.a. te gaan dansen in het clubhuis De 
Muchte of er met vriendinnen een paar dagen even 
tussen uit te gaan . Ook het lezen van boeken was 
voor haar een ware passie en dat bleef ze doen op 
hoge leeftijd . Als oma kon ze genieten van haar 
kleinkinderen Jeroen en Marco. Als die bij haar 
waren kwamen vaak de verhalen van haar eigen 
jeugd op tafel. Haar leeftijd ging haar parten spelen, 
het ging niet meer zo goed als ze eigenlijk wel 
wilde. In 2006 kreeg ze een prachtig appartement 
in de St. Maartenstede. Haar zondagmorgen gevoel 
waar ze altijd naar uitkeek, kreeg op deze plek een 
nieuwe start. Vanaf augustus 2008 is haar 
gezondheid afgenomen, door een herseninfarct en 
een val kwam ze in het ziekenhuis. Haar herstel 
verliep moeizaam. De verzorging moest worden 
voortgezet in het verpleeghuis Oldenhove en haar 
gezondheid ging verder achteruit. Op woensdag 22 
april overleed ze op de gezegende leeftijd van 88 
jaar. Wij danken moeder voor de zorg die zij aan 
ons heeft gegeven. 

Dat zij moge rusten in vrede. 

Wij danken u voor uw getoonde belangstelling. 

fam. Bergsma 


