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Dankbaar gedenken wij 

ALEIDA GEZINA KLEIN HAARHUIS 

weduwe van 

HERMANNUS HENDRIKUS OUDE NLJHUIS 

Zij werd geboren in Losser op 20 december 1 ~
Gesterkt door het Sacrament van de Zieken IS z11 1n 
Oldenzaal overleden op 31 augustus 1988. Biddend 
hebben wij afscheid van haar genomen in de St. An
toniuskerk en haar daarna te rusten gelegd op da 
begraafplaats in Oldenzaal. 

Een lieve moed« en oma is van ons heengegaan. 
Iemand wier aandacht en zorg altijd gericht was op de 
ander waarbij zij zichzelf totaal wegcijferde. 
Zij schonk het leven aan elf kinderen waarvan zij van twee 
van hen vroegu'jcfig afscheid moest nemen. Als moeder 
van een groot gezin was zij altijd druk an keride l\OOtt rust 
en t11d voor zichzelf. 

En daar kwam nog bij dat zij, ondanks haar eigen 
gezinsdrukte, overal 1n da buurt hielp als dat nodig was. 
Want niemand zou tevergeefs een beroep op haar doen. 
Heel begnjpelijk is het dan ook dat z11 bij iedereen geliefd 
was. 
Zoals 21j een geweldige moeder was voor haar kinderen, 
zo was zij ook een have oma voor haar klein- en 
achterkleinkinderen. Zij was altijd heel erg geînteres
seerd in hun doen en laten en volgde hen met belang· 
steUing op hun levensweg.. .. • 
De kracht voor zo'n levensinzet vond z11 onge1W11feld 111 

haar groot geloof. Heel tevreden heeft zij dan ook, na he_! 
Sacrament van de Zieken ontvangen te hebben, waarbij 
haar kinderen rond haar verzameld waren, afscheid van 
dit leven genomen, gelovend dat zij het mocht terug
leggen in de handen van haar Schepper. 
Van Ham zal zij hebben mogen vememen: "Trouwe 
dienares, kom nu binnen 1n mijn vreugde•. 

Rust in vrede. 

Voor de vele blijken van belangstelling bJdens de ziekte 
en uw meeleven na het over1ijden van onze lieve moeder, 
groot· en overgrootmoeder, zeggen wij u onze hartelijke 
dank. 

Kinderen, klein· en 
achterkleinkinderen. 


