
Onven.vcltt lx!11 je mn 011s hetmgegaa11 
Voor ieder«ll heb je altijd !laargesUJ(Ur 
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In dankbare herinnering 

AleidaMaria Rots-Konnik 
weduwe van Hendrikus Rots 

Zij werd geboren te Silvolde op 21 oktober 1910, 
overleed te Eibergen op 23 april 2002 en werd op 26 
april d.a.v. te ruste gelegd op het R.K. kerkhof te 
Groenlo. 

Wij kennen moeder als een eenvoudige en liefdevolle 
vrouw. Op jeugdige leeftijd verhuisde zij naar 
Eibcr~e Veld te Zwolle. Zij trad in het huwelijk met 
Hendrikus Rots op 20 januari 1938. Ze voedde met 
liefde 12kinderen op en had samen met vader mooie, 
maar ook moeilijke tijden. 

Ze beleefde de tweede wereldoorlog, maar ontmoette 
in die tijd ook mensen die haar altijd zullen herinneren 
als een ware vriendin. Ze stond niet graag in de 
keuken, maar daarvoor met veel plezier in de tuin. De 
bloemen- en groententuin waren belangrijk voor haar. 
Zelfs op haar sterfdag stonden er nog bloempotten met 
stekjes op haar kamer van de Meergaarden. Oma 
stond altijd klaar voor haar kinderen en kleinkinderen. 
Als we bij haar op bezoek waren dan zei ze altijd: " Et 
moareen hapje met, da vink zo gezellig''. 

Een dagje winkelen of naar de markt , was een .. uitje" 
voor haar. 

Ze heeft veel en vaak op haar klemkinderen gepast 
en voor hen wel een paar sokken of truitje gebreid 
Ze was de eerste keer een beetje nerveus toen ze 
Annie ging bezoeken in Australië, de tweede en 
derde keer was dit aanzienlijk minder. Ze beleefde 
er samen met Annie's gez.in mooie tijden en bovenal 
veel plezier aan de orchideeën die Gerard kweekte. 
Tot haar 82 ste leefde 'e zelfstandig in het ouderlijk 
huis, een hersenvlies infectie veranderde haar leven 
drastisch. 
Ze kreeg zelfs het Heilig Oliesel toegediend. Ze 
moet toen ook al de dood in de ogen hebben gezien. 
Ze kon niet meer zelfstandig verder en 
noodgedwongen ging le naar het bejaardentehuis de 
Meergaarden te Eibergen. Ze herstelde wonder 
boven wonder zeer goed en bracht er nog I 0 jaar van 
haar leven door. 

Ze leefde daar een druk bestaan, deed aan alle 
activiteiten mee en was nog maar net aan een 
computercursus begonnen, toen ze ons dinsdag 23 
april verraste, door plotseling van ons heen te gaan. 
s'Morgens gaf ze aan zich niet goed te voelen en 
binnen enkele minuten sliep ze vredig in. Volgens 
haar overtuiging zal ze een gelukkig leven tegemoet 
gaan in de hemel, wij wensen haar dit geluk van 
harte toe. 

Voor de vele blijken van medeleven tijdens en na 
het overlijden van onze moeder en oma, zeggen wij 
U onze oprechte dank. 

Familie Rots. 


