


Ter dankbare herinnering aan 

ALEIDA JOHANNA TER LAAK 
echtgenote van 

JOHANNES BERNARDUS HAZEWINl<EL 

Zij werd geboren te Oldenzaal op 23 maart 
1903 en overleed aldaar plotseling op 29 
oktober 1977, nog voorzien van het Sacra 
ment van het Oliesel. Op woensdag 2 no
vember hebben we afscheid van haar ge
nomen tijdens een Eucharistieviering in de 
Plechelmusbasi liek en hebben haar daarna 
begraven op het kerkhof, in de hoop op 
de Verrijzenis. 

Wanneer we in herinnering terugg aan zien 
we haar voor ons als een persoon die in 
grote toewijding en liefdevolle zorgzaam
heid haar levensweg is gegaan. Meer dan 
één en dertig jaar mocht zij met haar man 
lief en leed delen in 'n zeer gelukkig hu
welijk. waaruit hun geen kinderen werden 
geboren. Dit sloot haar echter niet af. In
tegendeel, na haar man hadden ook haar 
familieleden haar volle medeleven, zodat zij 
als een moeder voor hen gold en daar
buiten . nog kon ieder ander die haar zijn 
zorg uitsprak, op haar belangstelling reke
nen. Zo was zij in alle opzichten 'n mens 
om van te houden. 
Zeker had dit alles zijn wortels in 'n diep 
en levendig geloof, dat tot uiting kwam 
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in haar dagelijkse kerkgang en dat bleek 
uit de bijzondere plaats die Maria en Ge
rardus in haar godsdienstig leven innamen. 
Tenslotte kende zij voor zichzelf maar één 
zorg en wel die van de angst ooit in haar 
leven anderen tot last te zullen worden. 
Daarom hoopte zij zonder ziekbed te mo
gen sterven. Gelukkig heeft de Heer van 
leven en dood haar hierin verhoord . 
Lieve man. famil ieleden, vrienden en ken 
nissen, ik wens jullie allen van harte Gods 
zegen voor de toekomst. En daarna tot 
weerziens bij God l 

Voor uw belangstelling en medeleven bij 

het onverwachte overlijden van mijn lieve 

vrouw, zeg ik U allen hartelijk dank. 

J. B. HAZEWINKEL 

OLDENZAAL, november 1977 
Pr. Hendrikstraat 11 


