


t 
Dankbare herinnering aan 

Aleida Wilhelmina Groenevelt 
echtgenote van 

ALOISIUS HENDRIKUS OUDE WOLBERS 
Zij werd geboren te Nordhorn (Old ) op 4 ok
tober 1908. lil 1914 kwam llJ naar Nederland, 
trouwde er 2 februari 1934 en overlud daar 
thuis omgeven door haar man en kinderen op 
21 jabuari 1992. Na de viering van de H. Eu
charistie werd ze 25 januari begra"en op het 

kerkhof van de St. N1colaopuochle re 
Denekamp. 

Een jaar geleden kreeg ze van de dokter haar 
ongeneeshiJ..e ziekte te horen Ze ontving re
middeo van haar gezin het Sacrament der Zie
ken en sprak toen de wens uit oog graag van 
het voorjaar te genieten. wanneer de rnlpjes 
uit de grond komen. Niemand had vrrwachr 
dat haar toen al zwakke lichaam oog zo lang 
kon verder lcvco. 

Vroeger altijd wat stil en ingetogen, merkten 
we nu bij baar een openheid co bc l•ngstelling. 
die we niet gewend waren. Tevreden eo dankbaar 
troffen we haar met vader dteeds aan io hun 
gezellige eo sfeervol ingerid1te bejaarden woning 
aao de Bremstraat. Kl•gco was haar vreemd. 
Moeder in de sroel voor het raam met de fleu
rige bloemen en vader op het bankje voor haar. 
zo hebben ze samen goede ureo beleefd 
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vue. Veel steun hebben ze gehad. vooral in de 
tiekte van moeder. van de kindt•ren dichrhij 
en veraf . 
• War 7.ijn jullie rnch allt'maal got'd '"oor mi( 
mochren ze vdak van haar boren. 
In een economisch "" sociaal zwakke 111d;]ht'h
bt'n haar haodt'n nooit gerust. mne~t Z<' zu mig 
z11n en gaf ons t'f'n voorbald hot' et'n gezin 
I<' stichten. Toch was ze graag mooi. "•S ge
steld op verzorgd ullerh1k. hield van haar 
parelsnoer. die iedere morgen omgehangen 
lllOt'St \\Orden. 
Met een groot Godsvertrouwen heeft ze geleefd 
en gewerkt en in dit geloof is u nok gestorven . 
Wij haar man. kinderen, kleinkinderen en Oll
v1er, haar et'rste achterkleinkind. die Zt' nog tn 
haar armen heeft gehad. missen veel aan haar. 
maar zijn ook dankbaar voor de liddc en zorg, 
die zij ons haar levto laag gcgev<'n heeft 

Rust in vrede. 

Maria, Moeder van Altijddurende B11staod, wees 
haar en 007.C voorspraak. 

Voor uw deelnt'miog en mt'elcven ondervon

den tijdens haar ziekte en na het overlijden van 

mijn lieve vrouw, onze fi1oe en zorgzame moe· 

der, groot- en overgrootmoedtr. betuigen wiJ 

U onze oprecht<' dank. 
De familie 


