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Een liefdevolle herinnering aan 

Eduard Woudenberg 

weduwnaar van Aleida Krabbe 

Hij werd geboren op 22 augustus 1914 in 
Losser. Hij overleed op 3 januari 2003. 

Hij ontving het Heilig Oliesel. 
Na de Eucharistieviering op 9 januari d.a.v. In 
de parochieker1( van de H. Maria Geboorte te 
Losser, hebben we hem te rusten gelegd bij 

zijn vrouw Aleida op het kerkhof. 

Eduard werd geboren op 22 augustus 1914. Hij 
kwam uit een gezin van 11 kinderen, waarvan hij 
de jongste was. Toen zijn moeder al heel vroeg 
de zorg voor de kinderen alleen op zich moest 
nemen, werd er ook van Eduard verwacht dat hij 
na de lagere school aan het werk ging. Hoe Jong 
hij ook was, aan deze jaren dacht hij met veel 
plezier terug want hij kon er smakelijk over ver· 
tellen. In 1959 trouwde Eduard "%ijn Leida". En 
zoals toen die tijd gebruikelijk, trouwden ze in bij 
Eduards moeder. Hun huwelijk bleef jammer 
genoeg kinderloos. Ze hadden buiten dit, 
genoeg om voor te zorgen, want moeder is tot 
haar over1ijden bij hun gebleven. En dan was 
daar ook nog broer Willem die tot zolang het 
mogelijk was bij hen is blijven wonen, ze hadden 
het best fijn met z'n drieên. 

Toen zijn vrouw Leida ernstig ziek werd en na 
een zwaar ziekbed kwam te over1ijden, was dat 
een keerpunt in Eduards leven. Hun huis aan de 
Enschedesestraat werd verkocht en hij nam zijn 
intrek in "De Langenkamp•. Dat was even wen
nen maar al snel nam hij de draad van zijn leven 
weer op. De middagen met zijn buren in de 
recreatieruimte en AJC waarvan hij 70 jaar lid is 
geweest waren heel belangrijk. Eduard nuttigde 
jarenlang iedere middag bij schoonzus Marie de 
wanne maaltljd, voor hen belden was dit heel 
belangrijk want alleen eten was lang niet zo 
gezellig. Hij las bij Marie de krant en kuierde dan 
weer op huis aan. Hij kreeg een beetje moeite 
met deze dingen toen hij allerlei lichamelijke 
kwaaltjes kreeg. Vroeg je aan hem: "(Oom) 
Eduard, hoe is het" kreeg Je steeds vaker het 
antwoord: "Ik bln un oale keer1 van 88, wat maj 
dan noch verwochten·. Zijn wens was om in zirn 
eigen huis te mogen sterven en deze is door 
Onze Lieve Heer Ingewilligd, want op 3 januari 
is hij vredig en stil uit dit aardse leven wegge
gleden. En zoals zijn buurman zo treffend zei: 
"Als de wereld alleen' uit zulke mensen bestond 
was er nergens meer ruzie". Wij als schoonzus
sen, zwagers, neven en nichten zullen aan hem 
terug denken als een lieve rustige man. 

Wij als familie zijn U zeer dankbaar en erkente
lijk voor Uw medeleven. 

Schoonzussen, zwagers, neven en nichten 




