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In dankbaarheid gedenken wij onze dierbare moeder 

Aleida Evers 
weduwe van Gerhardus Johannes Weiman 

Moeder werd geboren in De Lutte op 2 juni 1916, 
waar zij opgroeide met nog vijf zusters en een broer. 
Voordat ze trouwde werkte ze behalve thuis op de 

boerderij ook acht jaar in 
een tandartspraktijk in Hengelo. 

Over haar belevenissen in die tijd vertelde ze graag. 

Op 28 november 1956 trad zij in het huwelijk met 
Gerard Weiman. 

Ondanks hun gevorderde leeftijd heeft de Schepper 
hen twee gezonde kinderen, Ans en Jos, 

geschonken. 

Met grote inzet heeft zij zich gewijd aan het welzijn 
van haar gezin en het werk op de boerderij aan de 
Welmanweg. Zij heeft haar kinderen liefdevol 
grootgebracht, altijd bezorgd om hun toekomst en 
hun aansporend om een goede opleiding te krijgen. 
Ze kon ook streng en driftig zijn en ronduit zeggen 
waar het op staat, maar altijd met goede en oprechte 
bedoelingen. 
Toen vader in 1976 begon te tobben met zijn hart en 
bloedvaten heeft Jos de boerderij voortgezet. 

Mede dankzij de niet aflatende ijver en inzet van 
moeder heeft hij de oude boerderij kunnen 
uitbouwen tot een modern bedrijf. 
Daarnaast deed zij de huishouding en verzorgde zij 
haar man altijd zelf, ook in zijn laatste jaren toen zijn 
gezondheid geleidelijk achteruit ging. 
Zij heeft haar man tot een week voor zijn heengaan 
op hemelvaartsdag 28 mei 1992 liefdevol 
in huis verzorgd. 
Tot haar tachtigste levensjaar heeft zij een goede 
gezondheid mogen genieten. In de jaren daarna 
werd haar gezondheid minder en moest ze het werk 
op de boerderij en later ook in de huishouding 
langzaam maar zeker opgeven. Na een lichte 
beroerte heeft ze de laatste vier maanden van haar 
leven doorgebracht in de verpleegafdeling de 
Bascule van MST, waar ze liefdevol verzorgd werd 
en ze met grote wilskracht werkte aan haar 
revalidatie. Op nieuwjaarsdag zei ze nog tegen 
familie dat ze verwachtte binnenkort weer naar huis 
te kunnen . Het heeft niet zover mogen komen door 
een onverwachte verslechtering van haar 
gezondheid. Ze heeft zich in haar laatste dagen 
verzoend met de naderende dood. 
Voorzien van het sacrament der zieken is ze op 
zondag 11 januari in ons bijzijn gestorven. 

Wij zeggen U onze oprechte dank voor uw 
medeleven, dat ons tot grote steun is geweest. 

Jos en Ans Weiman 
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