


Als je 1e moeder verliest. 
verlies je een deel van jezelf. 

In dankbare herinnering aan 

Maria Antonia Aleida 
Verhoeven - klein Avink 

weduwe van Antonius Johannes Verhoeven 

Z11 werd geboren op 20 1uni 1923 te 
Lichtenvoorde Na een aanvankelijk 

succesvolle operatie te hebben ondergaan 
1n Nieuwegein, overleed lij onverwacht op 

6 apnl 1998 in het M S.T. te Enschede. 
Na de eucharist1ev1enng in de parochiekerk 
van de H Maria-Geboorte te Losser werd 
ze begraven op het R K kerkhof aldaar op 

10 april 1998 

Moeder 
Met JOU nemen w11 afscheid van een b11zon
dere vrouw, een f11ne moeder en een gewel
dige oma. 
Ook jij ontkwam 1n 1e leven niet aan zorgen 
en verdriet. We denken aan bepaalde herin
neringen uit je 1eugd. het overli1den van 
Tonnie. dat 1e nooit heeft losgelaten en de 
dood van vader, waar 1e nog dagelijks b11 stil
stond. 

Je ging echter nooit bij de pakken neerzitten, 
maar wist de herinneringen evenwichtig te 
combineren met een positieve kiJk op de din· 
gen in het leven. 
Heel kenmerkend voor JOU was de welge· 
meende aandacht voor het wel en wee van 
anderen. 
Voor de kinderen was je veel meer dan het 
extraatje, dat steevast bij de koffie kwam. Je 
voelde feilloos aan, als er eens iemand niet 
zo goed 1n z11n vel stak. en de manier waar
op ie soms alleen maar liet merken dat je het 
begreep. zei meer dan met woorden valt uit 
te drukken. 
De reactie van de kleinkinderen op jouw 
dood zegt alles over hoe ze 1ou hebben 
ervaren. De energie die jij voor hen opbracht 
was werkelijk ongelooflijk. De gezellige puin· 
hoop op het jaarlijkse Sinterklaasfeest1e was 
daar een schitterend voorbeeld van. 
Moeder. de, vertrouwde plek is er straks niet 
meer, maar het beeld van jou is onuitwis· 
baar. 

Voor Uw belangstelling en medeleven dan
ken wij U hartelijk. 

Familie Verhoeven 


