


Als dankbare herinnering aan 

ALEIDA BERNARDINA ANTONIA 
HULSHOF 

weduwe van Gerhardus Alphonsus Savonije. 

Geboren op 31 januari 1907 te Lichtenvoorde. 
Met verlangen keek ze uit naar haar 80ste ver
jaardag, waarvoor ze de eerste voorbereidingen 
al had getroffen. Hoewel moeder vaak moe en 
benauwd was heeft ze geen ziekbed gekend. Ze 
ging daarom voor iedereen geheel onverwachts 
heen op 1 oktober 1986, zonder pijn, zonder 

afscheid. Zij ontving het H. Oliesel. 
Na de H. Mis en uitvaart in Lonneker, volgde 

de crematie in Usselo, 6 oktober 1986. 

"Behulpzaam en bereidheid om zich voor de 
medemens in te zetten", kenmerkte de manier 
waarop zij leefde. Ze stond altijd voor iedereen 
klaar. In het bijzonder voor Henny, voor haar 
andere kinderen en de kleinkinderen had ze al
les over. 
Ze hield van haar familie en die had ze het liefst 
zo vaak mogelijk om haar heen. Bezoek werd 
zeer gastvrij ontvangen,graag schonk ze nog een 
kopje of glaasje in. Gezelligheid kende bij haar 
geen tijd. 
Toch had ze het huishouden op regel;als Henny 
thuis kwam was het huis aan kant, waren de 
boodschappen gedaan en stond de tafel gedekt. 
Haar hele leven lang was ze erg precies, had be
langstelling voor iedereen en schonk ook aan
dacht aan de kleine dingen van het leven. 

Wijl_en haar_ man ~lacht te zeggen: ,,Je geeft 
meel' weg uit de winkel dan dat we ermee ver
dienen." En zo was het ook. Ze vond het van
zelfsprekend iets af te staan aan mensen die het 
nodig hadden, zelfs in de allerschaarste tijden. 
Haar goedheid en liefde voor mensen lagen hier
aan ten grondslag. 
Ze ging graag met mensen om. Naar het weke
lijkse kaartavondje bij de buren en de bejaar
densoos op dinsdagmiddag keek ze verlangend 
uit. 
Ze geloofde in God en Zijn kracht. 
Als er iemand in haar omgeving of waar dan ook 
ter wereld steun nodig had bad zij tot God, 
met het verzoek om te helpen. Ze leefde erg 
mee met de school of studie van haar kleinkin
deren. Als er tentamens waren stak ze altijd een 
kaarsje op en bad voor hen. 
Door dit alles is de herinnering aan haar een fijne 
en dankbare. 

Lieve moeder, bedankt voor alles wat je voor 
ons gedaan hebt. Jouw plaats blijft leeg maar 
we zullen je nooit vergeten. 
Lieve oma, we hielden erg veel van jou, je was 
altijd blij als wij kwamen, we zullen jou altijd 
in gedachtenis houden. 

Lieve kinderen, kleinkinderen, familie en be
kenden. Ik heb een welbesteed leven achter mij, 
jullie liefde en vriendschap had ik nodig. 
Bedankt hiervoor. Dag allemaal · Lies. 

Uit dankbaarheid voor uw medeleven en ter 
gedachtenis aan haar. 

Kinderen en kleinkinderen. 


