
In grote dankbaarheid gedenken we 

ALEIDA GEZINA OLDE WEGHUIS
ENGBERS 

sinds 9 juni 1928 gehuwd met 

MARINUS ALBERTUS OLDE WEGHUIS 

Op 20 juli 1897 werd ze in Zuid-Berghuizen geboren. 
Voorzien van het sacrament van het H. Oliesel overleed 
ze in het Oldenzaaalse ziekenhuis op 26 maart I 993. 
Velen kwamen samen in de Mariakerk tot haar gedach
tenis, waarna ze haar lichaam aan de aarde toevertrouw
den op de begraafplaats te Oldenzaal op 30 maart. 

Ze groeide op in het grote gezin van 13 kinderen aan de 
Klei bult weg in Berghuizen, waar de ba.sis werd gelegd 
voor een zinvol leven. Sinds haar huwelijk met Marinus 
woonde ze aan de Enschedesestra.at, waar ze al gauw een 
eigen café begonnen. Ze was daar de gastvrouw voor 
velen, bekend als tante Leida, die doorwerkte tot haar 80-
ste jaar, een open oor en goede steun voor talloze ga.sten. 
Wat was ze bezorgd voor haar man, zo hartelijk verbon
den met haar kinderen en kleinkinderen, die ze graag op 
bepaalde dagen als een gezellige groep rond zich verza
melde. Ze had een hekel aan donker en aan donkere 

tijden; ze genoot van het licht, van de zon, die ze vanuit 
haar hart telkens weer voor haar medemensen liet schij 
nen. Want altijd wa.5zeuitopvrede. Ze kon goedpraten, 
maar ook goed luisteren; ze was graag op de hoogte, 
maar toonde ook een geweldige belangstelling waardoor 
ze echt kon meeleven met iedereen. Ze had een sterk 
geloof omjaloersop te zijn;het zat diep in haar hart, maar 
ze wist het ook blijmoedig aan anderen aan te reiken. Een 
geweldige steun wa5 ze voor haar parochie en voor haar 
Mariakerk, waar ze trouw elk weekend , maar ook door 
de week de Mis meevierde, op haar vaste plek. De laatste 
jaren leefde ze met alle lief en leed mee via de kerkradio 
die geweldig veel voor haar betekende. ' 
De laatste jaren ging ze lichaamlijk achteruit, maar haar 
doorzettingsvermogen bleef; ze genoot met haar man 
van alle hartelijkheid thuis, bijzonder blij , al5 ze nog eens 
mee kon naar de kerk. In grote overgave is ze in alle ru5t 
van ons heengegaan, vertrouwend op de Heer van het 
nieuwe leven. 

'Moge fm eeuu,jge {idi.t fiaar ver{idi.t.tn. 

Hartelijk dank voor uw medeleven, vooral ook na haar 
overlijden. We vinden daarin veel troost. 

M.A. Olde Weghuis 
Kinderen en kleinkinderen. 


