
Ter gedachtenis aan 

ALEIDA GEERTRUIDA HOONBERG 

weduwe van Gerard Oude Hendrikman. 

Op 23 september 1901 werd zij geboren. 
Op 9 december 1993 is zij overleden. 

Zij was niet groot van gestalte, maar een 
sterke vrouw was zij als geen ander. 
Ruim 60 jaar is zij getrouwd geweest, der
tien keer mocht ziJ het leven doorgeven; 
vijf van haar km deren gingen haar voor uit 
dit leven. 
Zij reeft gezorgd, gezwoegd van heel vroeg 
tot 's avonds laat. 
Niet denkend aan zichzelf, maar aan haar 
man. haar kinderen, en roan allen die bij 
h:=i :r kwamen; ... . en dat waren er heel veel. 
Gastvrij en hartelijk werd iedereen ont
vangen en overladen met goede gaven. 
Alleen de Heer en zijn moeder Maria zullen 
weten waar zij de kracht, het geduld P.n 
11thcudingsvermogen vandaan kreeg. 
t-iaar kleinkinderen droegen haar cp hd" 
den want zij was die lieve, hartelij ke c111 
d1e nets voor zichzelf vroeg maar tiid h 
vour luisteren en gaf van haar liefde 

Voor Riki en Bennie is haar heengaan het 
meest pijnlijk; zij laat een grote lege plaats 
in huis achter. 
Toch moet het ook een goede gedachte 
blijven dat moeder bij jullie mocht blijven; 
dat jullie haar zo'n fijne oude dag gegeven 
hebben en dat zij onverwacht en vredig uit 
dit leven mocht heengaan bij jullie thuis. 
Waar heeft zij haar kracht gekregen. 
Vanwaar kreeg zij de lijdensmoed bij het 
verlies van haar kinderen. 
Was het haar rotsvast geloof in de Hee• 
van alle leven; haar eindeloos vetrouwen 
in moeder Maria, wetend dat bij dit leven 
lijden hoort en dat geven een mens ri jk 
maakt en toegang geeft tot het hemelrijk. 
God, wij danken U voor deze rroeder en 
oma, door haar kregen wij veel goede 
gaven van U. 
Moge zij nu krijgen vrede, vreugde en weer 
verenigd zi1n rriet allen die zij 1 n haar hart 
had bewaard. 

Hartelijk dank voor uw meeleven en ,.,,ee
gaan op de laatste gang die onze moeder 
e'l orna op deze aarde aflegt 
Neem dit geschreven beeld n2e als her
irinenng aan haar. 

Kinderen, ki, nl(,nc'<iren 
en achterkle:no<,nderen . 


