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Ter nagedachtenis aan 

ALEIDA MARGARETHA ECHTERMEIJER 

weduwe van 

GERHARDUS HERMANNUS TIEKE 

Geboren 10 oktober 1892 te Hengelo (Ov.), overle<len, 
tijdig voorzien van het Sacrament der Zieken, 28 mei 
1988 te Delden. 

Wij gedenken onze moeder en om aais een diep gelovige 
en godsdienstige vrouw, die tevens zeer nuchter in het 
leven stond. 
Op de leeftijd van 4 7 verloor zij haar man en bleef achter 
met zeven opgroeiende kinderen en zonder geld. Zo ging 
zij de oorlogs. en bezettingsjaren in. Dat betekende hard 
werken op een klein boerderijtje, veel zorgen om rond te 
komen en zorgen over haar opgroeiende kinderen. 
Zij was hard voor zichzelf en gaf haar kinderen een wat 
spartaanse opvoe<ling. Het kon moeilijk anders in deze 
omstandigheden. 

Toen de grootste zorgen voorbij waren ontpopte ze zich 
als een milde, wijze en nuchtere moeder en oma. Haar 
levensbenadering luidde: "wat geweest is, is voorbij; wat 
er is, is er; wat komt, zie ik wel". Ondanks deze nuchtere 
levensfilosofie, was zij een diep godsdienstige vrouw met 
een grote verering voor Maria en die heel veel bad, 
speciaal de laatste jaren nu zij de tijd ervoor had. 
Met diepe devotie bezocht zij de bedevaartplaatsen van 
Maria te Lourdes, Banneux en Kevelaar. 
Met volle teugen kon zij ook genieten van de natuur 
tijdens de vele wandelingen samen met haar dochter en 
schoonzoon, Jo en Herman. 
Dat zij, ondanks een wat harde buitenkant, een gevoelig 
hart had, bleek ook uit het diepe verdriet dat zij door· 
maakte toen haar zoon Bertus overleed. 
De laatste zeven jaren bracht ze door op het verzorg ings· 
huis St Jozef te Delden, waar zij heel gelukkig en 
tevreden leefde, vol dankbaarheid voor de goede zorgen 
die zij daar ontving. 

Moge zij nu rusten in vrede bij haar Heer. 

Voor de vele blijken van belangstelling en me<leleven na 
het overlijden van onze lieve moeder, groot· en over· 
grootmoeder zeggen wij u hartelijk dank. 

Fam. Tieke 




