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In ons gebed en onze herinnering 

gedenken wij dankbaar 

Aleida Getruida Tijman 
echtgenote van 

GERARDUS MARINUS BODDE 

Zij werd geboren op 14 juni 1920 te Dene
kamp. Na voorzien re zijn van 't H. Sacra
ment der Zieken overleed zij thuis in haar 
vertrouwde omgeving op 2 november 1990 
te Nrd. Deurningen . Op 7 novembrr werd 
zij na de Eucharistieviering in de St. Joseph 
kerk te Nrd. Deurningen te ruste gelegd 
op het kerkhof aldaar. 

Haar plaats iJ leeg 
Haar swn is stil 
Wij zwijien Heer 
Het is Uw wil 

Een zorgzame en lieve moeder is van ons 
heengegaan. 
Haar leven en werk stonden geheel in 
dienst van haar gezin. 
Grote liefde en zorg had ze voor haar 
kinderen en kleinkinderen. 
Ondanks haar drukke werkzaamheden was 
zij een gastvrije en gezellige vrouw. waar
door zij veel vrienden en bekenden had. 

Ze heeft zich volledig inoezet vonr hun 
boerderij wat ze altijd met veel plezier 
deed. 
Ht't verlies van haar oudsre zoon Gerard 
heeft haar veel verdriet gedaan. 
Zoals ze geleefd heefr. zo droeg 1e ook 
haar ernstige ziekre, met veel geduld en 
zonder re klagen. 
Dankbaar aanvaardde zij de zorg voor hen 
die haar ziekbed omringden. 
Haar geloof heeft haar geholpen om haar 
ziekte re aanvaarden en revens heeft God 
haar de kracht nog gegeven om naar Ke
velaer te gaan. 
Moeder laàr voor ons allen. vooral voor 
vader. een grote leegte achter. 
Lieve vader en kinderen. Ik dank jullie 
voor alle liefde en toewijding die ik van 
jullie heb gekregen. Kinderen blijf goed 
voor jullie vader zorgen. Bewaar de goede 
band in onze familie. Treur nit'f al re zeer. 
Blijf in jullie gebed aan mij denken. 
Moge zij in vrede leven bij de Heer. 

Voor uw bliiken van belangstelling en me· 
deleven ondervonden tijdens de ziekre en 
na het overlijden van mijn lieve vrouw. 
onze zorgzame moeder en oma. zeggen 
wij u onze oprechte dank. 

G. M . Bodde 
Kinderen en kleinkinderen 

Nrd. Deurningen, nov. 1990 




