
Een liefdevolle herinnering aan 

Aleid a Krabbe, 
meer dan 30 jaar gehuwd met 

Eduard Woudenberg, 
Z ij werd op 7 november 1919 te Over
dinkel geboren. 
Gesterkt door het sacrament van de 
ziekenzalving is zij van ons heenge
gaan op maandag 18 februari 1991. 
Na de Eucharistieviering op 21 februari 
d.o.v. in de parochiekerk van de H. Ma
ria Geboorte te Losser, hebben we haar 
te rusten gelegd op het kerkhof, naast 
de kerk. 

Het is stil geworden in ons huis. Er is 
een lege plaats gekomen in ons leven. 
Vol bewondering hebben we de laatste 
twee jaar met haar meegeleefd. On
voorstelbaar dapper heeft ze zich door 
deze tijd heen geleefd. Ze bleef wie 
ze was. Altijd optimistisch. 
Heel gemakkelijk bond ze mensen aan 
zich. Ze was een gezelligheidsmens. 
Maar er was meer dan gezelligheid, 
ze had ook een open oog en oor voor 
het wel en wee van anderen. Haar 
neven en nichten zagen in haar een 
tweede moeder. 
Z ij was een vrouw zonder drempel, 

ook het huis had geen drempel, je 
voelde je er altijd thuis. 
Die warmte zullen wij nu moeten mis
sen, die aandacht, die levensmoed ; 
altijd maar weer zag ze de zon achter 
d~ vele dikke wolken, haar gezondheid 
ging de laatste tijd zichtbaar achteruit. 
:remidden van haar familie hebben wij 
1n het sacrament van de ziekenzalving 
bid.dend afacheid van haar genomen. 
Enige uren later stierf ze in de stilte 
van de nacht. 
In haar geest willen wij proberen sa · 
men verder te leven. 
De Heer van het Leven moge haar 
eeuwig levE:n schenken. 
Geboren in Overdinkel, had ze een 
grote devotie tot de H. Gerardus Ma· 
jella; daarnaast nam Maria een grote 
plaats in haar leven in. Mogen zij bei· 
den haar begeleiden naar de voltooing 
van haar leven. 

Voor uw meeleven de laatste tijd, voor 
uw aanwezigheid bi1 haar uitvaart en 
begrafenis zijn wij u zeer dankbaar. 
U was een echte steun voor ons. 
U1! die warme belangstelling zullen 
WIJ veel sterkte putten in de tijd die 
komen gaat. 

E. W oudenberg 
en familie. 


