


We houden dankbaar in herinnering 

ALEIDA MARIA OUDE HENGEL 

weduwe van 

HENDRIK THEODOOR JOSEPH 
OP DECOUL 

Ze werd geboren te Tilligte. 23 januari 
1913. Ze overleed. na het ontvangen 
van de sacramenten der zieken. op 
woensdag 20 oktober 1982. 69 jaar, 
in het ziekenhuis De Stadsmaten te 
Enschede. De uitvaartdienst was op 

maandag 25 oktober in de St.Jacobus
kerk te Enschede. Ze werd begraven 

op de r.k.begraafplaats aan de 
Gronausestraat aldaar. 

Drie-entwintig jaar is ze gelukkg ge
trouwd geweest en alle kinderen kre
gen evenveel zorg en belangstelling: 
onderscheid maken was haar vreemd. 

Toen haar man haar in 1972 ontviel. 
heeft ze dit nooit helemaal kunnen 
verwerken. Terecht was het haar kin
deren dan ook een zorg dat ze zich 
genoeg in acht bleef nemen. 

Wanneer ze weer thuis kwamen was 
ze dankbaar: "Ik mag niet klagen. ik 
heb jullie toch nog." En dan was ze 
vindingrijk in haar gastvrijheid. 

Niet op de voorgrond tredend. een
voudig in haar levensstijl. helpend 
.vaar ze kon. hecht verbonden met 
haar familie. anderen hoger achtend 
dan zichzelf; dit alles onderbouwd 
door een diepgewortelde godsdien
stigheid: zo kunnen we haar leven 
schetsen. En zo heeft ze in feite be
leefd. wat ooit haar diepste verlangen 
is geweest: zich helemaal wegcijferen 
voor 't rijk Gods en haar medemensen. 

We mogen erop vertrouwen dat ze. 
op voorspraak van Maria. Theresia en 
Gerardus. haar lievelingsheiligen. de 
glorie van de verrezen Heer is binnen
gegaan. We zijn er zeker van dat ze 
leeft. ook al is zij gestorven: ze heeft 
immers in Hem geloofd. Die is: 
.. het Brood van eeuwig Leven." 

Tegelijk blijven we bidden: 
"God van levenden. niet van doden. 
neem haar op in Uw Vaderhuis. waar 
ruimte is voor velen. Dit vragen wij U 
omwille van Jezus Christus. Eerstge
borene uit de doden. Amen." 

ONZE VADER WEES GEGROET 

Voor Uw blijken van deelneming na 
het overlijden en bij de uitvaartdienst 
en de begrafenis van moeder, cianken 
we U hartelijk. De familie Op de Coul 


