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In dankbare herinnering aan 

Aleida Albertba Eupbemia 
Heithuis 

echtgenote van 
Gerardus Johannes Weusthuis 

Zij werd geboren te Fleringen op 25 mei 1921 en 
overleed te Langeveen op 24 september 1987. Op 
28 september d.o.v. werd zij op ons parochiële 
kerkhof begraven. In liefde voor elkaar waren 
Lenie en Gerrit 34 jaar met elkaar getrouwd en 
deelden zij met een grote eensgezindheid lief en 
leed. God schonk hun 4 kinderen. 

Na een langdurige ziekte heeft moeder haar welbesteed 
leven aan God teruggegeven. Haar leven was vol liefde en 
zorg voor haar huisgenoten. Niets was haar te veel, ook 
niet het vele werk voor opa en oma Weusthuis, die ze zo 
vele jaren met liefde heeft verzorgd en verpleegd. 
Graag werkte ze met vader mee op de boerderij. Heel 
haar leven was arbeidzaam en behulpzaam. Het aantrek
kelijke was dat ze bet met plezier deed. 
Ze was bezorgd voor haar naaste familieleden met wie ze 
zoveel mooie jaren heeft doorgebracht, zoals ze ook 
intens kon genieten van baar kleinkinderen. Bij de 
naobcrs was zij graag gezien en heel bemind. 
Toch was zij een vrouw die niet graag op de voorgrond 
trad, maar haar aanwezigheid alleen al gaf veel warmte 
voor haar medemensen. Zelfs in de laatste jaren van haar 
ziekte zag ze nog de plezierige kanien van het leven. Ze 
behield baar opgewekt karakter, ook toen ze sterk 

geworsteld moet hebben met de vraag of er nog hoop 
voor baar was, omdat ze voelde dat haar gezondheid 
steeds meer werd aangetaSt. Hoe begrijpelijk is het dan 
ook dat zij, die zo van bet leven genoot, met moeite baar 
vroegtijdig einde toch aanvaardde. Zij werd hierbij 
geholpen door baar geloof waaraan zij onwankelbaar 
vasthield ondanks de stormen die over de wereld gingen 
en de tegenslag waarmee zij zelf te maken had. 
Haar gezin was alles voor haar. Daarom was het 
ontroerend dat iedereen in deze huiselijke kring afscheid 
heeft kunnen nemen van haar die een trouwe echtgenote 
was voor haar man, een fijne moeder voor haar kinderen 
en een lieve oma voor haar kleinkinderen. 

Goede Vader, 

wij bedanken U voor het leven van Weust Leen. Geef 
dat haar optimisme bij tegenslag en lijden, ook ons 
deel mag worden, bijzonder bij hen d.ie haar dierbaar 
waren en die zoveel aan haar te danken hebben. 
Wij vragen U dit ook op voorspraak van ons aller 
moeder Maria, voor wie zij zo'n grote verering had. 
Amen. 

Voor uw belangstelling en meeleven tijdens de ziekte en 
het overlijden van mijn lieve vrouw, onze zorgzame 
moeder en oma, zeggen wij U onze oprechte dank. 

G. J Weustbuis 
kinderen en kleinkinderen 

Langeveen, september 1987 
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