
Ter herinnering aan 
ALEIDA MARIA ANTONIA HEITKAMP 

weduwe van 
LAMBERTUS BEHRENS 

Zij werd 16 nov. 1891 te Oldenzaal gebo
ren. overleed. gesterkt door het Sacrament 
der zieken. 10 mei 1972 in het R.K. zieken
huis te Oldenzaal : haar lichaam is 15 mei 
d.a.v. op het r.k. kerkhof te Denekamp te 
ruste gelegd. 

Nog geen half jaar geleden moest zij af
scheid nemen van haar man met wie zij 
ruim 50 jaar lief en leed gedeeld had: tot 
haar troost werd toen gezegd : eens zul je 
hem weerzien. Dat dat . eens" zo spoedig 
zou aanbreken had zij zeker ook zelf niet 
verwacht. Zij was er echter wel op voor
bereid en zag er niet tegen op. Evenals 
haar man was ook zij een diepgelovig mens 
voor wie God en eeuwig leven echte wer
kelijkheden zijn, van waaruit wij kunnen 
leven. Bij God vond zij de kracht om steeds 
een zorgzame echtgenote te zijn. voor haar 
kinderen een lieve moeder. die zo blij was 
als het hen goed ging. Daartoe heeft zij 
ook bijgedragen: evenals vader is zij hen 
in geloof en goedheid voorgegaan. Geluk
kig, die zorg werd met veel dankbaarheid 
en hartelijkheid beantwoord. Zij zijn dan 
ook echt bedroefd dat met haar iets heel 
moois voorgoed uit hun leven is heenge
gaan. Maar ook zij zullen zeggen: Heer Uw 
wil geschiede. Tevens zullen zij God dank-

baar zijn. dat Hij haar zolang voor hen be
waarde en haar het geluk gunnen, dat zij 
thans geniet. Wij vertrouwen immers, dat 
zij van nu af mag delen in de heerlijkheid 
van Hem. die van ons is heengegaan om -
zoals Hij zelf uitdrukkelijk beloofde - voor 
ons een plaats bij zijn Vader te bereiden. 
Bij haar familie en velen in ons huis zal 
zij in dankbare herinnering blijven voort
leven. 

Voor Uwe blijken van deelneming en 

medeleven, welke wij ontvingen bij het 

overlijden van onze lieve moeder. schoon
moeder en oma. zeggen wij U onze 

hartelijke dank. 

Familie Behrens 

Oldenzaal. mei 1972. 
Albert Cuypstraat 23 


