


Z'.) geniete de vrede van God 

Tot naar Schepper en Heer keerde weer 

AIKA VAN ALOERE 

geboren te Molenschot 31 januaro 1896, over
leden te G1lze (Hu1ze S•n! Franciscus) 5 april 

1984 en begraven te Gilze 9 apfll 1984. 

We nemen afscheid van Rika. Heel Gilze ken
de haar, die jarenlang met Pita en hun hondje 
door Gilze wandelde. 
Pita was blind geboren. Rika had moeder be· 
loofd voor P1U1 te zullen zorgen haar leven 
lang Trouw la ziJ die belofte nagekomen 
Twee doodarme mensen, beiden gehand•capt, 
belden met het klemsta blij, beiden heel een
voudige menSJe&. be•den genietend van hu•&· 
d1eren, een hond, een kat, een kanane. 
Toen P1ta en R.ka 62 Jaar geleden onderdak 
vonden In Hu1n Sont Franciscus, vond het 
hondje onderdak b•J goede mensen In de 
Alphense Baan en daarna Achter de Tuintjes. 
ledere dag g1ngen de slecht ziende A1ka en 
bl1nde P•ta haar hondje ophalen om te gaan 
wandelen of om bre1werk van P•ta naar vroen
den en kenn•ssen te brengen of om op vast
gestelde tijden bij hen koffie te gaan drinken. 
En de Gilse mensen ontfermden Zich over hen 
en deden hon goed. Beiden waren met het 
kleinste o zo blij 
Zo leefden Pita en Rika 42 jaar samen In 
Hu1ze Sint Franciscus. waar ze vele mensen 
hebben zien komen en gaan. Zij hebben een 
stuk niet gemakkelijke geschiedenis van cl1t 
Hu•s meegemaa~t en waren daarmee nauw 
verbonden. 

Toen Pita stierf, viel er voor Rika een grote 
leeg;e d1e nog 20 jaar zou duren Maar de 
Gilse mensen d•e haar met haar hondje tegen
kwamen hadden altiJd een goed woord of een 
kie,niqheid voor haar. KinderliJk blij was ze 
dan. En op haar man.er toonde z~ altijd weer 
belangstel! 1ng voor d1e mensen en de dieren 
en de bloemen. 
De laa!ste j8ren zag men Riks met haar hondJe 
n1et meer. want ZIJ werd heel gebrekkig. Nog 
gro!er werd haar eenzaamheid. Gllse mensen 
begrepen d1t en bezochten haer trouw In haar 
kleme kamertje. En dan was ze zo biU en 
dankbaar! 
Deze eenvoudige en gelovige vrouw kon als 
dank niets anders dan bidden voor al die wel
doeners. En dat deed ze clan ook. 
Kinderlijk gelovig ontv.ng Rlka op 8 februari 
1984 de Sacramenten van de Zieken. 
God heeft haar nu weer biJ P•ta gebracht waar 
be1den in vrede en vreugde voor altijd God 
mogen zien in de hemel 
A1ka, groet Pita van heel Gilze. leeft beiden 
met alle d•erbaren in eeuwigheld voort. Bidt 
voor ons allen. bijzonder voor alle bewoners 
van Huize S1nt Franciscus te Gilze. 

Uit dankbaarheid. 

Famil,e. Vrienden en Kennissen. 


