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Toon mij Heer Uw wegen, 
en leer mij Uw paden kennen. 



Wil in dankbaarheid gedenken 

ELSJE AALDERS 
Zij werd geboren te Arnhem op 5 au
gustus 1910. - Sinds 15 december '69 

was zij weduwe van 

JAN VAN DER ZWAAN. 

Na een welbesteed leven is zij, ge
sterkt door het H. Sakrament der zie
ken, in de Vrede van Christus overle
den te Enschede op 21 maart 1987. 

Met een plechtige Eucharistie-viering 
in de kapel van het Dr.Ariënstehuis, 

hebben we. afscheid van haar genomen 
op 26 maart d.a.v. 

t 
Door de vroegtijdige dood van haar 

moeder heeft zij als kind al de warm
te moeten missen van 't gezinsleven. 
Ongetwijfeld heeft dat een grote in
vloed gehad op haar wat zwaarmoe
dige geaardheid. 

Maar des te gelukkiger was zij in 
haar huwelijk met Vader, van wie zij 
zoveel liefde en genegenheid ontving 
en mét wie zij al haar zorgen en lief
de kon schenken aan hun 7 kinderen. 

Zijn dood bracht dan ook 'n enorme 
leegte in haar bestaan. Maar wat bleef 
was haar bekommernis met al het wel 
en wee van haar kinderen, die haar 
zozeer ter harte gingen, alsook haar 
warme genegenheid voor haar klein
kinderen. 

Zij was een vrouw met een onwan
kelbaar geloof. - Dat geloof was haar 
énige kracht bij alle teleurstellingen 
die zij op haar levensweg tegenkwam. 

Dat geloof droeg zij ook uit, door 
nooit iets kwaads in anderen te willen 
zien en ieder medemens te aanvaar
den zoals hij is. 

Stil, maar dankbaar voor al het me
deleven van haar kinderen, kleinkin
deren en anderen, bracht zij haar 
laatste levensjaren door in het 
Dr. Ariënstehuis. 

In Vrede kon zij inslapen omdat zij, 
steeds trouw aan God, zich op-weg 
w1st naar Hem, de eeuwige liefde. 

DAT ZIJ MAG RUSTEN IN VREDE. 

Uit dankbaarheid voor Uw meeleven 
en ter nagedachtenis aan haar. 

De kinderen en kleinkinderen 


