
Het leven op deze aarde 
was voor moeder zo van geen waarde 

ondanks alle pijn 
Is ze nu waar ze wil zijn : 

bij vader. 

t 
Dankbare herinnering aan 

Aleida Berendina Wijlens 

Dat is wat ons overbl ijft, moeder. Herinnering: 
een rijk woord waarmee we wi l len zeggen, 
dat we je her- inbrengen in ons hart en je 
daar bewaren. Want je bent wel uit onze 
wereld heengegaan, maar Je zult niet uit 
onze herinnering verdwijnen. Daarvoor heb je 
ons té rijk gemaakt met je nooit-aflatende 
zorg voor vader en de kinderen en Je l leve 
kleinkinderen, en ook voor de vele anderen 
die Je onderweg bent tegengekomen. 

Die zorg voor anderen is een kenmerk van 
je leven geweest Want naast de zorg voor 
je eigen gezin wist je ook nog tijd te vinden 
voor l iefhebberijen, zoals de voge ls om ons 
huis en de bloemen In de tuin, en niet te 

vergeten de naaldkunst die je zo ijverig be
oefende 
Was ons gezin niet groot genoeg ? 
Want daarnaast deed je niets liever dan ook 
nog zorgen voor anderen, vooral voor men
sen die wat extra zorg nodig hadden. We 
denken, dat heel wat mensen met lieve ge
voe lens aan je terugdenken. 

Je was een hartelijke gulle gastvrouw, waar 
we al tijd terechtkonden en voor wie je nooit 
iets teveel was. 
Je aandacht en zorg ging altijd uit naar de 
anderen; zelf kwam je op de laatste plaats. 
Moeder, we mogen niet verhelen dat er een 
periode In je leven is geweest. dat je het 
heel moeilijk hebt gehad. Dat was bij en na 
het overlijden van onze lieve Marianne. We 
denken, dat In die tijd God heel dicht bij je 
was om dit droevige gebeuren zo goed moge
lijk te verwerken. 

Moeder is op 27 januari 1914 te Haaksbergen 
geboren, en was meer dan 50 jaar gelukkig 
getrouwd met Gerhard Johannes ter Braak. 
Op 24 januari 1994 is zij overleden. Op haar 
verjaardag hebben we afscheid van haar ge
nomen in een verzorgde Uitvaart in de kerk 
van O.L.V. van Lourdes te Haaksbergen. 
Haar lichaam rust op de Begraafplaats 
'Het Waarveld' alhier. 




