
"Langzaam ben je van ons weggegle
den, elke dag een stukje meer." 

Liefdevol gedenken wij 

Aleida Maria Vlaskamp 
weduwe van 

Gerhardus Hennannus Kroeze 
sinds 26 juni 1988. 

Moeder werd geboren op 30 november 1909 als oud
ste van een groot gezin. Daar werd de kiem gelegd 
voor haar latere levenshouding, klaar staan voor een 
ander. Ze mocht met papa 50 jaar gelukkig getrouwd 
zijn, al is hun verdriet niet bespaard gebleven. 
De geboorte van Genie, die gehandicapt ter wereld 
kwam, heeft een grote zorg op hun beider leven 
gelegd. Toch heeft ze moedig en liefdevol Genie 
bijna 11 jaar in huis verzorgd. Veel verdriet was er 
toen Genie naar "St. Anna in Heel" verhuisde, omdat 
het voor haar veel te zwaar werd. Gerrie heeft 25 jaar 
in Heel gewoond, maar toen het "Bouwhuis" in 
Enschede klaar was en Genie daar kwam wonen 
waren vader en moeder elke 14 dagen bij haar op 
bezoek. Toen Genie 4 jaar geleden overleed was er 
verdriet maar ook was ze tevreden Ze had haar taak 
volbracht. Graag ging ze op bezoek bij haar andere 
twee dochters en het wel en wee van de kleinkinderen 
had altijd een warme belangstelling. Ze kon intens 

genieten van de gewone dingen in het leven, zoals 
bloemen die groeien of familie die op bezoek kwam 
of samen met de oude buren van de 
Kluppelshuizenweg koffie drinken, zo'n 25 jaar lang. 
Toen ze slechter begon te lopen en niet meer naar de 
kerk kon, was ze verbonden via de kerkradio met dat· 
gene wat er in de kerk gebeurde. Toen ze 8 april 1999 
naar "Friso" ging was het wel even wennen, maar ze 
sloeg zich hier ook weer doorheen en had het erg naar 
haar zin. Liefdevol is ze hier verzorgd ook toen ze 
eind september kwam te vallen en een been brak gaf 
ze de moed niet op. 
Ze zou haar 90-ste verjaardag vieren. Dat hebben we 
ook gedaan, maar konden niet vermoeden dat het 
twee maanden laten zo heel anders zou zijn. 
Tot op het laatste moment heb je ons kunnen troosten 
in ons verdriet. 

Dankbaar willen we zijn voor wat zij ons gegeven 
heeft en rest ons slechts te zeggen "Bedankt". 
Moge God haar de eeuwige rust schenken. 

Voor uw belangstelling in de afgelopen jaren en 
medeleven ondervonden na het overlijden van onze 
moeder en oma danken wij u hierbij oprecht. 

Kinderen en kleinkinderen 

Almelo, 4 februari 2000 




