
In dankbare herinnering aan 

Loulaa Johanna Belderbos 

weduwevan 
Richardus Ludovicus Maria Bleijenbergh 

Zij werd geboren te Bergen op Zoom op 
23 februari 1909 en overleed in haar 

woning in het Lindenhofflat te 
Enschede op 9 oktober 1995. 

De H. Eucharistie bij haar Uitvaart werd 
gevierd in de Goede Herder1<er1< te 

Enschede op 12 oktober, waarna de 
crematie volgde te Usselo. 

Een lang leven, waarin dankbaarheid en 
optimisme overheersten, werd in de middag 
van 9 oktober heel rustig op aarde voltooid: 
Louise Belderbos ging over naar het eeuwig 
leven bij God, waarheen haar echtgenoot 
Alehard Bleijenbergh haar reeds in 1976 
was voorgegaan. Met hem is zij bijna 40 
jaar heel gelukkig getrouwd geweest en zij 
werden de ouders van 4 dochters en 2 zo
nen. Zij was een honkvaste huismoeder: 
steeds aanwezig voor haar man en kinde
ren om aan hen een gezellig thuis te geven. 

Haar warme en spontane karakter maakte, 
dat zij veel vrienden en bekenden kreeg en 
zij was heel beschaafd en open in haar con
tacten naar buiten. 
Toen zij grootmoeder werd van 14 ldeinkin· 
deren, beleefde zij aan hen een enorme 
vreugde en blijdschap en dat was echt we
derzijds. 
In het Lindenhofflat, waar zij vanaf 1979 ge
woond heeft, voelde zij zich heel erg thuis: 
zij wilde graag onafhankelijk zijn en kon 
toch veel voor de medebewoners beteke· 
nen in hartelijke openheid. 
Als zeer gelovige vrouw kon zij verlangen 
naar de voltooiing van haar leven op aarde: 
zij is in grote vrede en rust gestorven: zo 
vond zij het goed! 
Moge zij nu leven voor altijd in Gods 
Vaderhuis en moge de herinnering aan haar 
een bron van vreugde en inspiratie blijven 
voor haar dierbaren en voor allen die haar 
gekend hebben. 

Voor Uw meeleven na het overlijden van 
onze geliefde moeder en oma zijn wij U 
zeer dankbaar. 

Kinderen en kleinkinderen. 


