
.O Heer. ik kan niet meer 1· 
Met deze woorden op haar sterfbed wil
len wij in dankbaarheid gedenken, mijn 
lieve vrouw, onze zorgzame moeder en 
lie\'e oma · 

ALEIDA KOERTSHUIS 
echtgenote van 

HENDRIKUS FRA'KISCUS SEIJGER 
Zij werd qebore11 op 13 maart 1907 re Gil· 
dehauç/Bardel in Duitsland. Na een kort 
stondige ziekte. waarbij zij thuis liefdevol 
werd verzorgd door de naaste familie. over
leed zij. na gesterkt te zijn met de H. Sa
cramenten der Zieken, op 6 april 1982. Op 
10 <1prH d a.v werd zij re ruste gelegd op 
het r.k. kerkhof te De Lutte. 

Ze was een moeder met een rots\'aSt ge 
loof wat bl!Jkt uit het veelvuldige kerk
bezoek Met haar man heeft 1e ruim 46 
iaar lang lief en leed gedeeld waarbij zij 
een tevreden vrouw was en zelfs op haar 
ziekbed hoorde je haar niet klagen. 
Door haar grote wilskracht heeft ze thuis 
haar 75e verjaardJg nog met de hele fa. 
milie kunnen vieren. wat voor haar een 
hoogtepunt in haar leven is geweest. 
Moeder was actief voor medemens. dier 
en nacuur. maar ook hield zij van gezel
igheid, wat tot uiting kwam in de bejaar
denvereniging, 

Ondanks haar leeftijd vervulde zij nog veel 
arbeid waarbij reinheid en netheid 'n grote 
rol speelde. Haar toekomstplannen heeft zij 
met allemaal ten uitvoer kunnen brengen. 
Voor de kleinkinderen blijft ze als - lieve 
omJ van de Postweg - in hun gedachten. 
Nret alleen wij. maar ook vele anderen zul
len het heengaan als een groot verlies be
schouwen. 
Haar leven en voorbeeld blUft in onze ge
dachten altijd voortbestaan. Moge de Heer 
haar belonen voor alle goedheid en zorg. 

Heer geef haar de eeuwige rust. 

Voor uw medeleven tijdens het ziekbed en 
uw deelneming bij de begrafenis van mijn 
lieve vrouw, onze zorgzame moeder en 
lieve oma. zeggen wij U onze oprechte 
dank. 

H. F. SEIJGER 
Kinderen en kleinkinderen 
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