
In de vrede van Christus is van ons 
heengegaan 

ALEIDA GERRITDINA BUL TS 
echtgenote van 

Marinus Wilhelmus Oude Alink 
Zij werd geboren te Hellendoorn op 14 
september 1898 en is overleden te Olden
zaal 29 januari 1978, tijdig gesterkt door 
het Sacrament der Zieken. Op donderdag 
2 februari hebben wij afscheid van haar 
genomen tijdens de gezongen Uitvaartmis 
In de Sint Antenluskerk te Oldenza<-1, 
waarna wij haar te ruste hebben gelegd 
op de begraafploals aldaar. 
Wij mogen zeggen dat na een voorbeeldig 
gedragen lijden de dood over haar ge
komen is als een verlossing. Waar heel het 
leven van moeder gekenmerkt werd door 
een sterk Godsvertrouwen, van een diep 
geloof In Hem. willen wij haar sterven zien 
als overgang naar een beter leven bij 
God. Wij wisten dat zij niet meer beter 
kon worden. om samen verder te leven op 
de Mariahof, waar zij de laatste twaalf 
jaar samen woonden. 
Wanneer wij nu aan haar terugdenken, dan 
doet het ons goed te mogen zeggen, dat 
wij zo'n voorbeeldige moeder mochten 
hebben. In de betere dagen van haar leven 
was zij altijd druk met te zorgen voor haar 
man en drie kinderen. Huiselijk van aard 
als zij was, stond haar deur voor iedereen 
open. Zo mocht ziJ samen met haar man 
vele gelukkige jaren doormaken, tot zij In 
oktober vorig jaar last kreeg van een ern-

stige vaatziekte. 
Opgenomen in het ziekenhuis onderging 
zij er in korte tijd twee beenamputaties. 
Z!j heeft er verschrikkelijke pijnen geleden, 
maar op zo'n heldhaftige wijze, dat het 
ons nog stil maakt. Terwijl zij het zelf zo 
zwaar te verduren had, gingen haar troost
rijke woorden uit naar haar kamergenoten, 
van wie zij dacht, dat ze er nog erger aan 
toe waren dan zijzelf. 
Ondanks de goede zorgen van doktoren 
en verpleegsters mocht zij niet beter wor
den en ontving zij het H. Sacrament der 
Zieken. Alle gebeden bad zij hardop mee, 
en nadien zei ze nog: ,.Nu moet je niet 
denken dat ik dood ga, ik ben al eens 
eerder bediend geweest". 
Al deze woorden dragen wij nu als een 
kostbare herinnering in ons mee. Wij ge
loven dan ook, dat niet de dood het laat
ste is wat een mens kan overkomen. Moe
ders sterke wil om te leven moge daarvan 
getuigen. Waar het aardse leven ophoudt, 
daar begint in geloof het nieuwe leven 
bij God. 

Voor uw belangstelling en medeleven, on
dervonden tijdens de ziekte en bij het 
overlijden van mijn lieve vrouw, moeder 
en oma, zeggen wij u allen hartelijk dank. 

Namens de familie, 
S. HEL THUIS-OUDE ALINK 
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