
Met vee l liefde willen wij 
blijven denken aan 

Alida Bronsveld 
sinds 23 februari 1970 weduwe van 

Cornelis Hendricus Liet. 

Zij werd op 15 december 1901 te Am· 
sterdam geboren. Gesterkt door het 
sacrament van de zieken is zij van ons 
heengegaan op 27 september 1989. 
Na de Eucharistieviering op 30 sep
tember hebben wij haar te rusten ge
legd op het parochiekerkhof te Losser. 

Voor de laatste keer heeft zij afscheid 
genomen, nu van haar leven temidden 
van ons allen. Afscheid van Amsterdam 
toen ze door haar huwelijk in 1924 in 
Purmerend ging wonen. Van daar ver
trekken om samen met haar man de 
kinderen in Losser te volgen. In 1970 
afscheid nemen van haar man. Vaar
wel zeggen en verder gaan. 
In de meest letterlijke zin was moeder 
een aantrekkelijke vrouw, ze trok graag 
mensen naar zich toe en kon ontzet
tend genieten van gezelschap om zich 
heen. Waarschijnlijk is ze daarom jong 
van hart gebleven . 

Ze leefde mee met de kinderen, bleef 
zeer gelnteresseerd in alles wat ze 
deden. Naast haar kinderen hebben 
ook de kleinkinderen een grote plaats 
ingenomen 10 haar leven. Dat was 
eveneens wederzijds het geval. 
Het overlijden van haar man heeft diepe 
wonden geslagen in haar leven. De 
leegte bleef haar pijn doen. 
Uiteindelijk werd een opname in .01 -
denhove" onvermijde lijk. Ook daar bleef 
zij een aa ntrekkelijke bewoonster. 
ledereen had graag met haar te doen. 
ZIJ was daar tnuis. 
Na dit rijk bestede leven is haar levens
kaars langzaam uitgegaan. Met haar 
willen wij geloven dat de Heer voor 
haar zal zorgen. 
Dankbaar nemen wiJ afscheid. 
Wij zijn er trots op dat deze vrouw 
onze moeder, schoonmoeder en oma 
is geweest. 

Voor uw medeleven en belangstell ing 
tijdens haar ziekte en voor de aan 
wezigheid bij haar uitvaart en begra· 
fen1s zijn Wij U zeer dankbaar. 

Kinderen en kleinkinderen. 


