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Dankbaar gedenken wij onze lieve moe
der, groot- en overgrootmoeder 

Aaltje Hogeling 
sinds 15 juli 1973 weduwe van 

Gerardus Petrus Bos 

Ze is geboren te Oude Schoot in Friesland. 
Bij de doop ontving ze de namen Aleida Johanna. 
Gesterkt door het Sacrament der zieken overleed ze 
op 1 maart 1991 te Heerenveen op de gezegende 
leeftijd van 95 jaar. 

Omringd door haar kinderen is moeder op hoge leef
tijd na een kortstondige ziekte rustig ingeslapen. Veel 
heeft ze voor haar gezin betekend. Bij het ouder wor
den mocht ze die zorg en aandacht ook terug ontvan
gen van haar kinderen. 
Na het verlies van haar moeder kwam ze op zeven
jarige leeftijd bij haar oom en tante op de boerderij. 
Van daaruit is ze ook getrouwd en het gezin, ging 
wonen aan de Binnenweg. Vader moest als landar
beider hard werken van de vroege ochtend tot de late 
avond. De zorg voor de kinderen kwam geheel op 
moeder neer. Daarnaast heeft ze oom en tante tot het 
einde van hun leven verzorgd. Opnieuw kwam ze nu 
met haar gezin te wonen in dit voor haar zo vertrouw
de huis. 

Moeder was eenvoudig en hartelijk. Een lieve oma 
voor de kleinkinderen. Goed gezien bij de mensen in 
de buL·rt. Ze stond voor iedereen klaar. Haar gastvrij
heid en gulheid maakte dat er vaak aanloop was. De 
koffie stond altijd klaar. Moeder kon haar woord wel 
doen, maar ze sprak nooit over anderen. 
Moeder was een diep godsdienstige vrouw. Trouw 
ging ze naar de kerk, weer of geen weer. Het geloof 
w~s voor haar een bron van leven. 
Hard heeft ze in haar leven gewerkt en ook in haar ou
derdom wilde ze nog graag alles zelf doen. Tenslotte 
moest ze zich toevertrouwen aan de hulp van anderen, 
toen ze geestelijk en lichamelijk achteruitging. Een be
tere verpleging dan bij haar dochter Greta thuis had 
ze in die laatste zeven jaar niet kunnen hebben. Ze 
was er dankbaar voor en voor alle liefde die ze van 
haar kinderen en kleinkinderen kreeg. 

Vader in de hemel, 
we bidden U, 
dat onze lieve moeder en oma 
nu Uw liefdevolle ontferming 
voor altijd zal ervaren 
en bij U thuis mag zijn. 
Geef haar deel aan de verrijzenis 
van Jezus, Uw Zoon, 
en schenk haar de eeuwige vreugde. 
Moge zij rusten in vrede. Amen. 

Voor uw belangstelling en medeleven tijdens de ziekte 
en na het overlijden van onze moeder en oma willen 
wij u hartelijk danken. 

Familie Bos 


