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Dankbaar denken wij aan 

Alcida Meier-ten Elzen 
weduwe van Antoon Meier 

Zij werd geboren in Hengevelde op 15 november 
1910. In de nacht van maandag op dinsdag 
30 januari 2001 1s zij. gesterkt door het H. Sacra
ment der Zieken, thuis in het biJZIJn van haar 
kinderen overleden. 
Op 2 februari namen wiJ afscheid van haar tijdens 
de Uitvaartdienst in de H. Blasiuskerk, waarna we 
haar hebben bijgezet in het graf naast vader, op 
de R.K. Begraafplaats te Delden. 

Moeder groeide op aan de Needsestraat te 
Hengevelde in een hecht gezin met 2 broers en 
3 zussen. Na de ook voor haar indrukwekkende 
oorlogsjaren trouwde ze op 9 november 1945 met 
vader. Ze kregen een groot gezin met 7 kinderen, 
iets wat zij als fijn hebben ervaren. Samen had
den ze de zorg voor de kinderen en 1n het bijzon
der voor Rob. 
Het was hard werken "op de Esch' . Naast het 
huishouden hielp ze vader op ' zijn boerderijtje '. 
Moeder bracht ons verantwoordelijkheidsbesef 

bij en leerde ons respect te hebben voor de me
demens. Ze schonk ons 'haar vertrouwen waar
door wij al snel ' op eigen benen konden staan·. 
Hierop was ze terecht trots. 
Ze was een sterke vrouw die altijd veel steun in 
haar geloof heeft gevonden, in het bijzonder na 
het overlijden van vader op 16 maart 1983. 
Uit haar gezegde "Dit mos oons vader nog eens 
zeen" blijkt dat ze veel plezier beleefde aan het 
zien opgroeien van de 14 kle1nkinderen. 
Z1j hield van haar kle1nkmderen en zij hielden van 
haar. Voor hen is Zij nog steeds de 'coole' oma 
waarover met respect en waardering wordt ge
sproken. 
Moeder was de spil van de familie waar WIJ met 
plezier naar toe gingen. Dat bleek nog eens extra 
1n de afgelopen week tijdens haar ziekbed. 
Wij zijn dankbaar en blij dat ze tot het laatst, met 
ondersteuning van met name Hans en Marjon, 
zelfstandig in haar huisje heeft kunnen blijven 
wonen. 
Moeder, oma, hartelijk bedankt voor alles wat je 
voor ons hebt gedaan en voor ons hebt betekend. 

Voor uw medeleven bij het overlijden en afscheid 
nemen van moeder en oma, danken wij U allen 
hartelijk. 

Kinderen en kleinkinderen 


