
Met veel liefde blijven we denken aan 

ALIE VAN HALEN 

die op 16 juni 1918 in Beilen geboren werd. 
Ze was bijna 46 jaar gehuwd met 

Hans Kienhuis. 
Zeer plotseling overleed zij thuis op 

3 juli 1999. 
We hebben haar op 8 juli, na de uitvaart

viering in de Maria Geboortekerk te Losser, 
te rusten gelegd op het R.K. kerkhof aldaar. 

Nu wij zo plotseling afscheid moeten ne
men van mijn lieve vrouw, mijn zorgzame 
moeder, schoonmoeder en oma. doen we 
dat met veel verdriet. Maar toch zullen veel 
dierbare herinneringen ons met haar blijven 
verbinden. 
In haar jeugd heeft zij het niet gemakkelijk 
gehad. Als kind al verloor ze haar moeder 
en in haar jonge jaren had ze een zwakke 
gezondheid. Maar later werd ze een sterke 
vrouw. Samen met haar man bouwde ze 
een gezin op en de band met elkaar was 
heel hecht. Met haar man deed ze altijd 
alles samen. Ze had veel zorg voor haar 
zoon Hans, voor Truus en ze was heel gek 
met Ramon, haar kleinzoon. 

Moeder las veel en zo bezat ze veel 
levenswijsheid. Ze was begaan met het lot 
van anderen en ze was ook heel vrijgevig. 
Samen met het hele gezin op vakantie 
gaan, daar genoot ze altijd van. En rozen 
waren haar lievelingsbloemen. 
Vrij jong nog moest ze al afscheid nemen 
van verschillende familieleden. Maar ook al 
had ook zij de laatste jaren een zwakke ge
zondheid, ze wist met haar positieve instel
ling toch te genieten van het leven, van 
uitstapjes, van het samenzijn met haar 
man, met Hans, Truus en Ramon. 
Ze was bovenal een zeer gelovige vrouw 
en in dat geloof willen we haar nu aanbeve
len bij God. Dat zij leven mag in Zijn Vreug
de en Zijn Liefde. 

Alie, moeder oma, 
bedankt voor al je liefde en zorg. 

Rust nu in de Vrede van God! 

We zijn u dankbaar voor uw medeleven, 
betoond na het zo plotselinge overlijden 
van mijn zorgzame vrouw, mijn moeder, 
schoonmoeder en oma. 

Hans Kienhuis 
Hans en Truus 
Ramon 


