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Een dankbare herinnering 
aan onze lieve moeder en oma 

ALEIDA GEERTRUIDA GEERDINK 
weduwe van Jan Arie Busschers 

Ze werd geboren op 18 oktober 1923 te Tubbergen in het 
grote gezin van Gerardus Geerdink en Hendrika - Maria 
Benerink en groeide op aan de Slagenweg samen met haar 
twaalf broers en zusters. In Maria Parochie ging ze naar 
school tot en met de zevende klas, daarna wilde ze het 
mode vak in en volgde de opleiding tot costumière bij de 
"Vereeniging van mode-vakscholen". Ze slaagde met 
goede cijfers en startte haar eigen atelier, waar ze kleding 
op maat maakte. 
Als "naaister aan huis" werkte ze bij de gezinnen van de 
direkteuren van de Rijks werk- inrichting in Veenhuizen. 
Vaak sprak ze over de geweldige tijd die ze had bij de 
families Kleine Staamian en Weijers. Geschiedenis en de 
Twentse taal waren haar liefhebberijen. Ze kon prachtig 
vertellen over vroeger; over hoe de mensen leefden, over 
de smokkelaars, over haar opa, de profetieën en de 
plaggen hut waarin hij zijn bestaan als boer begon. 
Van reizen hield ze ook. Helemaal alleen naar 
Veenhuizen, daarna samen met pa op pad, weer later 
samen met ons. We zagen heel wat van Europa, je kon het 
niet opnoemen of we waren er wel geweest. Ook nog ging 
ze met pa naar "de jongens" in Australië en met Renée 
naar Rio de Janeiro. Ze was altijd benieuwd naar de 
leefgewoontes van mensen van andere culturen . 

Na het overlijden van pap, op 25 december l 990, maakte ze 
een moeilijke tijd door. Ze kon niet zo goed accepteren dat ze 
zich nu alleen moest redden, zonder de man die altijd voor 
haar klaar had gestaan. Het was een moeilijke tijd voor ons 
allen. Toen Ben en Monique trouwden bleef ze alleen achter 
in Zenderen. Het huis werd haar te groot en te eenzaam. 
Dankzij de bemoeienissen van Ben kreeg ze een flat 
toegewezen aan De Schoener in Borne. Daar woonde ze 
totdat de ziekte van Parkinson zoveel ongemakken gaf dat 
alleen wonen er niet meer in zat. Er werd een plaatsje voor 
haar in 't Dijkhuis geregeld. Daar woonde ze met veel 
plezier totdat ze vorig jaar augustus bij een val haar heup 
brak en in het ziekenhuis in Ahnelo terecht kwam. De 
operatie verliep goed, maar het weer opnieuw gaan lopen was 
moeilijk. Vanaf dat moment ging het eerst langzaam, daarna 
zienderogen achteruit. Ondanks alles bleven de kleinkinderen 
haar volle belangstelling houden en genoot ze van hun 
verhalen en aanwezigheid. Vervolgens ging ze naar het 
verpleeghuis "Trivium" in Hengelo waar ze na een verblijf 
van nog geen 3 maanden op 79 jarige leeftijd is ingeslapen. 

Wij zijn haar dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft 
gedaan en betekend. 
Zij zal voor altijd, samen met Pa, in onze gedachten blijven. 

Voor uw medeleven met ons, na het overlijden van onze 
moeder en oma, zeggen wij u oprecht dank. 

Renée, Sjoerd, Daisy-May en Frederick Dijkstra 
Ben, Monique, Lisa en StefBusschers 

Lisa: "Nou zijn oma en opa Jan eindelijk weer bij elkaar". 

Hengelo, 27 april 2003 


