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Dan~baar willen wij gedenken 

Aleida Ida Antonia Vos 

Leida heeft 52 jaar lief en leed gedeeld met 
Gerard Dijkhuis 

• 6 mei 1921 
te Oldenzaal 

t 11 oktober 1998 
te Oldenzaal 

Wij hebben 15 oktober afscheid van haar genomen 
in de St. Plechelmusbasiliek en haar daarna bege· 
leid naar het crematorium te Usselo. 

Voor alle getoonde belangstelling en medeleven dan· 
ken wij u van harte. 

G.J.A. Dijkhuis 
Kinderen en kleinkinderen 

Wie dood is, is nog lang niet weg, 
niet uit het hart; niet uit het hoofd, 
want wie je vriendschap hebt beloofd, 
kan zomaar niet verdwijnen. 

Wie had dat kunnen denken. Zo ineens kwam het 
einde. Na dagen waarin ze toch nog zo goed te pas 
was, temidden van haar dierbaren. Iemand van wie 
je houdt, kun je eigenlijk niet missen. Toch is het goed 
zo ... voor haar! Meer lijden en pijn zijn haar zo be· 
spaard gebleven. 
Zij voorvoelde haar heengaan en ze was er ook aan 
toe. Leida was hecht verbonden met haar gezin. Al· 
tijd bezig met het op orde houden van haar huis. Het 
moest een echt thuis zijn, voor man, kinderen en klein· 
kinderen. Ze droeg ze waar mogelijk op handen. Een 
zorgzame moeder, die je graag wilde helpen. Een 
oma, die al haar kleinkinderen altijd gelijk behandelde. 
Eerlijk en zonder onderscheid. Leida was een vrouw 
met een sterke wil. Zij gaf op eigen wijze aan wat ze 
wel en ook wat ze persé niet wilde. Dat deed ze ook 
wat betreft de ziekte die haar leven teisterde e:1 de 
laatste tijd steeds meer van haar levensvreugde weg· 
nam. Zij voelde zichzelf en zij wist dat het einde na· 
derde. Na een moeizame periode voor haar en haar 
omgeving mocht zij nu rust en vrede vinden. 

Wie dood is wensen wij Adieu 
en hopen op een hemelrijk, 
waar ieder mens 'kind arm of rijk, 
ontmoeten zal de zijnen. 




