


Ter herinnering aan 

Aleida Berendina Rouwenhorst - ter Huurne 

Weduwe sinds 1983 van Gerhardus 
Theodorus Rouwenhorst. Ze werd geboren te 
St. lsidorushoeve, 28 januari 1917. 

Moeder was een eenvoudige vrouw, zeer 
gelovig en had een eigen mening. 
Ze is opgegroeid als "boerenmelq" en nam 
later thuis de verzorging van haar moeder over. 
In 1954 kocht ze samen met haar man een 
oud boerderijtje "Het Tasveld". Hard werken en 
een zuinige tijd. De eindjes moesten aan 
elkaar geknoopt worden . 
Vijf kinderen en negen kleinkinderen. Ze wilde 
hen graag allemaal om haar heen. 
Elk jaar naar Kevelaar en een enkele keer 
naar Lourdes. 
Vader stierf in 1983. Een steun, en eerlijk 
mens verdween uit haar leven . Moeder trok zich 
wat terug. Ze kon zich moeilijker verplaatsen. 
Autorijden had ze niet geleerd en fietsen was 
er niet meer bij . Later maakte ze veel gebruik 
van het W.V.G.-vervoer. 
Ze hield van breien en borduren . 
Moeder is 8 jaar geleden in een dagzorggroep 
van het Saalmerink terecht gekomen. 

} 

Ze voelde zich thuis. Het was een uitje. Ze 
ging opgedoft om kwart over negen met de 
taxi. 
Mooie kleren en de slag zat perfect in haar 
haren. Hier was ze trots op, iedereen lette er 
immers op. Geleidelijk aan ging haar conditie 
achteruit, ze moest veel dingen uit handen 
geven . 
Op 80 jarige leeftijd onderging ze twee zware 
operaties achtereen. Ze hoopte dat de nieuwe 
hartklep verlichting zou brengen . Een zware 
en moeilijke tijd. Even klaarde ze op. 
In overleg gaf ze zich op voor een apparte
ment in het Saalmerink. Het wachten duurde 
te lang. In de vroege herfst heeft ze het 
Sacrament van de Ziekenzalving ontvangen . 
Haar laatste week heeft ze de zorg van het 
Saalmerink nog mogen ervaren. Moeder ging 
ziender ogen achteruit. Ze was moe, ze gaf 
het op, ze wilde niet meer. Haar levensweg 
was voltooid. In de vroege ochtend van dinsdag 
30 november 1999 is ze rustig ingeslapen. 

We bedanken allen die ons , bij het overlijden 
van onze moeder en oma, een blijk van mede
leven hebben gegeven. 

Fam. Rouwenhorst. 




