
In alle stilte ben je weggegaan, 
maar je blijft in ons verder leven. 



In dankbare herinnering aan 

Aleida Geertruida Oolderink-Groeneveld 

weduwe van 

Johannes Marinus Oolderink 

_; Zij werd geboren op 23 september 1903 te 
Beuningen nog gesterkt door de heilige 
ziekenzalving is zij overleden op 11 januari 1997 
in het R.K. ziekenhuis te Oldenzaal. Op 16 januari 
1997 d.o.v. werd zij begraven op de algemene 
begraafplaats te Oldenzaal. 

leder bewaard een eigen herinnering aan haar, 
vooral wie haar gekend hebben als een goede 
moeder, grootmoeder en overgrootmoeder. 

Op jonge leeftijd moest moeder al meehelpen op 
de boerderij van haar ouders. Want de tijd was 
sober, het was toen geen vetpot. Na schooltijd, 
moest zij dan koeien hoeden en tegelijketijd 

· moest de katechismus geleerd worden . Door dit 
al les stond ze dichter bij haar Schepper en dat 
bepaalde haar leven in moeilijke tijden. Samen 
met vader en de kinderen heeft ze ook mooie en 
slechte periodes in haar leven gekend. 

Want ook haar is het lijden niet bespaard geble
ven . Maar door haar sterke persoonlijkheid wist 
ze altijd wel een uitweg te vinden . Ze had een 
sterke opmerkingsgave, ze had all es meteen 
door. De laatste jaren van haar leven op de 
Mariahof was ze erg gezien . Alle verpleegsters 
waren dol op haar omdat ze een geweldige humor 
had . Ze maakte met haar uitspraken iedereen aan 
het lachen . Nu is ze terug bij haar Schepper, moge 
God haar belonen voor al haar goede zorgen en 
taken die ze hier op aarde heeft volbracht. Opdat 
ze moge leven in eeuwigheid . 

Wij verliezen in haar een goede zorgzame moe
der, een lieve oma en overgrootoma 

Moge zij rusten in de vrede van Cod. 

Voor uw blijk van medeleven bij het overlijden 
van onze lieve moeder, oma en overgrootoma 
zeggen wij u oprechte dank. 

Kinderen klein- en 
achterkleinkinderen. 

Oldenzaal, januari 1997. 


