


Ter dankbare herinnering aan 

Maria Aleida Vlsschedijk 

Zij werd 8 februari 1910 geboren te Beu
ningen Ov. Zij ontving het Sacrament van 
de Zieken en is op 22 februari 1988 in het 
ziekenhuis te Oldenzaal overleden. Na de 
gezongen Uitvaartmis op 26 februari 1988 
in de parochiekerk te Beuningen Ov. werd 
haar lichaam begraven op het kerkhof al
daar. 

Goede God, 78 jaar heb ik geleefd en ge
werkt aan de Beverborgse weg. Bijna elke 
boom of struik heb ik zien groeien. Met 
dankbaarheid denk Ik terug aan mijn vader 
en moeder, die mij vertrouwd hebben ge
maakt met 0. L. Heer en de kerk. Op mijn 
manier heb ik geprobeerd dit alles in mijn 
leven een plaats te geven. Ik vond er ook 
mijn vreugde en voldoening in, vooral op 
latere leeftijd. De kerk was mij zeer dier
baar. Wat ik op mijn hart had, of waar ik 
mee worstelde, kon ik daar in stilte ver
tellen. De moeilijkheden werden lang niet 
altijd weggenomen of opgelost, maar ik 
voelde in mijn hart, dat Iemand mij bijstond 
en steun verleende. Ik moest de pijn van 
het leven wel zelf dragen maar de berus
ting en de kracht daartoe, kreeg ik van U. 

Al ben ik met een gebroken lichaam door 

dit leven gegaan, toch ben ik U, goede 
Vader, b ijzonder dankbaar voor dit leven, 
U ziet niet naar de prestatie maar naar de 
liefde en de trouw. 
Ook breng Ik dank aan mijn broer Hendrik 
en mijn zuster Truus, met wie ik zoveel 
jaren lief en leed heb gedeeld. Mijn beste 
broer en huisgenoot Gerard stierf al 12 
jaar geleden. Vooral de laatste jaren heb
ben zij, samen met trouwe helpende han
den van bulten, mijn leven verzacht en 
mijn vreugde vergroot. 

Dank breng ik aan allen, die mij hebben 
bezocht en mij goed hebben gedaan. God, 
onze vader, moge U allen daarvoor be
lonen. 

Voor uw blijken van belangstelling, onder
vonden na het zo plotseling overlijden van 
onze onvergetelijke zuster, schoonzuster 
en tante, zeggen wij U onze welgemeende 
dank. 

Uit aller naam: 

Fam. Visschedijk 

Beuningen, februari 1988 


