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In liefde blijven wij verbonden met 

ALEIDA JOHANNA GROOTHUIJS 
weduwe van 

GERHARDUS ANTONIUS TER ELST 

Zij werd geboren op 30 augustus 1913 te Delden. 
Gesterkt door het Sacrament van de Zieken 
overleed zij op 26 februari 1995 in het verzor
gingshuis Sint Jozef te Delden. Na de viering 
van de Uitvaart in haar parochiekerk van de 
H. Blasius te Delden op 1 maart 1995, werd zij 
begraven op het kerkhof van de parochie. 

Onze moeder en oma heeft op een zachte en 
milde wijze van ons afscheid genomen. Na vier 
jaar goede verzorging op Sint Jozef, waar zij 
dicht bij haar zus Annie woonde en heel veel 
werd opgezocht door kinderen, klein- en achter
kleinkinderen, blijft er geen andere weg voor 
ons over dan dat wij ons in overgave verzoenen 
met haar sterven. 
Onze gedachten aan moeder en oma zullen altijd 
verbonden blijven met ons ouderlijk huis aan de 
Vossenbrink. Als zij maar even kon was moeder 
samen met vader in de tuin bezig en liet het 
andere werk liggen . Dit leverde heel veel groen
te op, die dan weer in flessen ingemaakt moest 
worden. 

Het was vanzelfsprekend dat kinderen en klein
kinderen allemaal thuis moesten zijn met de 
feestdagen. De deur stond altijd open en het 
werd steeds gewaardeerd als je kwam. En als 
moeder een goede tijd had, dan was haar humor 
en gezelligheid heel fijn . Maar moeder had ook 
tijden, dat ze zwaar op de hand was vooral na 
het overlijden van vader. Hier heeft zij veel aan 
geleden. 
Veel steun en kracht heeft zij gevonden in het 
geloof. Zij vond kracht in Overdinkel, in'Keve
laer en Lourdes. Dit houvast heeft zij haar 
levenlang bewaard. 
Met gevoelens van dankbaarheid in ons hart 
zullen wij aan onze moeder en oma blijven den
ken. Haar leven blijft ons een voorbeeld. En 
ook al is zij gestorven, haar liefde dragen wij 
altijd mee in ons eigen leven. 

Heer onze God, geef dat onze moeder en oma 
geborgen mag zijn in uw eeuwige liefde. 
Schenk aan ons de kracht om samen het 
verdriet om haar sterven te verwerken. 
Amen. 

Voor uw blijken van belangstelling en mede
leven die wij mochten ondervinden na het over
lijden van onze lieve moeder, schoonmoeder en 
oma, zeggen wij u hartelijk dank. 

Kinderen, 
klein- en achterkleinkinderen 


