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Wil in dankbaarheid gedenken 

Aleida Maria Boudria 

Geboren te Oldenzaal (gem. Losser) op 24 
juli 1914. 
Sinds 30 december 1983 weduwe van 

Marinus Johannes Visscher 

In de vrede van Christus overleden te En· 
schede op 27 november 1992. 
Na een plechtige Eucharistieviering in dE:) 
kapel van het Dr. Ariênstehuis hebben WIJ 
op 3 december haar lichaam ter ruste ge
legd op de Costerbegraafplaats te Ensche
de. 

Ma was een uitzonderlijke vrouw. Geboren 
in een gezin van 12 kinderen zorgde zij vele 
jaren voor haar ouders en in het gezin van 
haar oudste zus. Eenmaal getrouwd kwam 
door de WeJkzaamheden van vader de op· 
voeding van de kinderen voor een belang-
rijk deel op haar neer. .. 
Lief en blijmoedig van karakter, was ZIJ vol 
humor en gastvrijheid. 

Hoewel zij al vroegtijdig reumatische aan
doeningen kreeg vervulde zij haar taak. 
Zij klaagde nooit en zij straalde alt.ij.d vreug· 
de uit in haar gezin, naar haar fam1lle en an· 
deren. Zij eiste nooit iets voor zichzelf en 
was al blij met de kleine dingen van het Ie· 
ven. Toen pa overleed heeft zij ZIJn grote 
zorg voor haar erg gemist. Maar Zij bleef on
danks haar zwakke gezondheid de geeste· 
lijk sterke vrouw, die vanuit haar geloof en 
haar groot vertrouwen op Maria tevreden 
was met het leven, zoals God dat voor haar 
beschikte. Zo bleef zij ook in het Dr. 
Ariënstehuis, hoe onopvallend ook. warmte 
en innerlijke vrede uitstralen naar anderen. 
Zoals zij leefde is zij ook gestorven: dank
baar voor haar kinderen en kleinkinderen en 
in een diepe vrede, na eerst vol geloof de 
Heilige Sacramenten te hebben ontvangen. 

"Heer God: wij danken U voor alles, wat on
ze lieve moeder en oma ons heeft v66rge· 
leefd. 
Moge zij nu, mét vader verenigd, bij U ten 
beste spreken voor ons allen." 

Lieve Ma: rust in vrede! 

Wij danken U harteli jk voor Uw meeleven en 
belangstelling. 

Kinderen en kleinkinderen . 


