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Ter dankbare herinnering aan 

Aleida Johanna ten Hove 
weduwe van 

Johannes Oerbekke 

Z ij werd in Ambt Alme lo geboren op 
24 april 1905. Voorzien van het Sacrament 
der zieken overleed zij op 6 maart 1984 
in het St. Elisabeth ziekenhuis in Almelo. 
Na een plechtige uitvaartdienst hebben 
we op 9 maart d. o. v. haar lichaam te 
rusten gelegd op het r.k. kerkhof in Al
bergen. Daar wacht het op de opstan
ding met de verrezen Heer. 

Z ij was een eenvoudige vrouw die altijd met 
veel I iefde en zorg klaar stond voor haar man 
en haar beide kinderen en later voor haar klein
kinderen . Ze heeft altijd hard voor hen gewerkt 
en ze stelde haar leven in dienst van hen. Voor 
hen leefde e n werkte ze met de vo l Ie overgave 
van heel haar persoonlijkheid. Voor zichzelf vroeg 
ze niet vee l : ze was gauw tevreden. 
Ze was vooral een godsdienstige vrouw die heel 
veel bad. Je kon haar vaak aantreffen terwijl ze 
in st il te zat te bidden. Dat hield ze vo l tot het 
laatste moment van haar leven. Ze ste lde haar 
vertrouwen op haar God en Zaligmaker en bij 
Hem vond ze de kracht om het leven te aan
vaarden zoals het zich aandiende. 

Ze hield heel erg van bloemen, in huis en ook 
in haar tu in. Daar kon ze intens van gen ieten. 
En ze had ook graag mensen om zich heen met 
wie ze ko n praten. Zo was ze ook een trouw be
zoekster van de bejaardensoos in Albergen en elk 
jaar bezocht ze 't ziekentriduüm. Daar kon ze haar 
hart weer ophalen en nieuwe krachten opdoen. 
Maar haar hart ging het meeste uit naar haar 
kinderen en kleinkinderen. Ze wist dat ze daar 
altijd welkom was en zij waren altijd wel kom 
bij haar. Na de dood van haar man verbleef ze 
geruime tijd bij haar dochter in Almelo, waar 
ze zich vol ledig thuis voelde. 
Vol overgave en toewijding is zij weer terugge
keerd naar haar God en Vader in de hemel. 
Moge zij daar voor altijd ge lukkig zijn. 

Voor de vele blijken van belangste ll ing tijdens de 
ziekte, het overlijden en begrafenis van onze dier
bare moeder en oma, zeggen wij u hartelijk dank. 

Almelo, maart 1984 
Vriezenveenseweg 209 

Haar kinderen 
en kleinkinderen 


