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Ter herinnering aan 

Aleida Maria Japink-Witbreuk 
"Lida" 

sinds 29 februari 1996 
weduwe van Herman Japink 

Geboren te Lonneker op 5 februari 1928. 
Gesterkt door het Heilig Sacrament der zieken 
is zij op 23 juli 2007 thuis omringd door haar 

kinderen rustig overleden. 

Ma is opgegroeid op de boerderij waar ze 's 
morgens en 's avonds allerlei werkzaamheden 
verrichtte, waaronder de koeien melken. 

Als jong meisje was ze in de oorlog in betrekking 
bij de familie Vehmeyer, later bij de familie 
Yntema aan de Bolhaarslaan, waar ze de zorg 
had voor de kinderen en het huishouden. 

Later kreeg ze verkering met haar buurjongen 
Herman Japink. Ze zijn getrouwd in 1961 . Ze 
hebben een tijdelijke woning gehad aan de 
Drienerweg. Daarna zijn ze verhuisd naar de 
Viermarkenweg. 

Uit hun huwelijk zijn vier kinderen geboren, die 
ze met zeer veel zorg samen met haar man heeft 
groot gebracht. Daarbij kwam ook nog de zorg 
voor haar moeder, haar man, toen deze ziek 
werd, en later haar oudste zus. 

Ze was een trouwe bezoekster van de kapel in 
het Arienshuis. 

Ze stond voor iedereen klaar en menigeen loopt 
op mooie door haar gebreide sokken. 

De tuin was haar lust en haar leven. Donderdag 
19 juli heeft ze nog buiten gezeten in het zonne
tje om te genieten van de natuur. 

Ze heeft erg genoten van de vele reisjes met 
haar vriendin. Ook met de buren had ze een 
goed contact. Elke zondag stond voor haar kin
deren de koffie klaar, voor haar kleinkinderen 
had ze altijd wat lekkers in huis. 

Als laatste zei ze tegen de kleinkinderen: 
"Ie mot nich huul 'n miene jongs, want doar woar 
ik hen goa is 't heel mooi". 

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken 
voor het getoonde medeleven tijdens haar ziek
te en overlijden. 

Kinderen en kleinkinderen 


