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Met dankbaarheid denken we terug aan 

ALEIDA BERENDINA BORGHUIS 

echtgenote van 

GERHARDUS HERM. OUDE SANDERINK 

Zij werJ op 26 dec. l 90!i te Losser geboren 
en is, nog voorzien van het Sacrament der 
zieken. vrij onverwacht overleden op 22 nov. 
1975 te Oldenzaal. Vanuit de Mariakerk heb
ben we haar begraven op het r.k . kerkhof te 

Oldenzaal. 

Op de dag, waarop d e kerk het feest van 
Christus Koning viert, is zij het koninkrijk van 
de Heer binnengegaan, om voor altijd gelukkig 
te zijn. Dertig jaar is zij ziek geweest. Het 
was een geest elijk sterke vrouw, want ofschoon 
zij tot driemaal toe een zware operatie moest 
ondergaan, putte zij toch weer moed om ver
der te leven. Ze leide een leven van eenvoud 
en stond altijd klaar voor haar gezin, haar fa
milie en naaste omgeving: haar man en haar 
kinderen wa11 haar alles. Ze gaf aan ieder' die 
haar ontmoette, een gevoel van rust en warmte 
mee en wilde ondanks haar zwakke gezondheid 
niemand tot last zijn, 

Ze was God ook erg dankbaar, dat ze nog 
zo lang mocht leven en haar kleinkinderen 
mocht z ien opgroeien. Geleidelijk kreeg zij steeds 
meer het voorgevoel dat zi j niet lang meer zou 
leven. Vol vertrouwen gaf zij zich over aan 
God, de Heer van leven en dood. 

Het was haar uitdrukkelijke wens, dat zij in 
alle rust en vredigheid zou sterven op de plaats , 
haar huis, waar ze meer dan 40 jaar met haar 
man en kinderen heeft doorgebracht. 

Tenslotte is zij toch nog vrij onverwacht 
overleden. Gelukkig is haar een nieuw lijden 
in het ziekenhuis, waar ze, uit ervaring spre
kend, zo'n grote angst voor had. bespaard ge
bleven. 

Mogen wij eenmaal bij God 
met haar verenigd worden. 

Voor Uw hartelijk medeleven tijdens de ziekte 

en bij het overlijden van onze dierbare vrouw, 

moeder en oma zi jn wij U zeer dankbaar. 

G. H. Oude Sauderink 

Kinderen en kleinkinde re n 

Oldenzaal, nove mber 1975. 

Ricl1rcrsmaatstraar 11 

,.In Pace" Uitvaartverzorging n.v ., Oldenzaal. 


